QARDASHLIQ

KARDAŞLIK 71
SAYI/ISSUE

YIL/YEAR

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ TEMMUZ - EYLÜL
REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JULY-SEPTEMBER

2016

Türkmenler Yenikapı Mitinginde

KERKÜK VAKFI

18

KERKÜK VAKFI

KARDAŞLIK
Kültür Sanat Edebiyat ve Folklor Dergisi
Yıl 18

Sayı 71

Temmuz - Eylül 2016

Fiyatı : 7.5 TL (KDV Dahil)
Kerkük Vakfı Adına
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Erşat HÜRMÜZLÜ
Editör ve Genel Koordinatör
Suphi SAATÇİ
Yazışma adresi
P. K. 20 Cerrahpaşa/İSTANBUL
Tel. (0212) 584 00 75
Belgegeçer (0212) 584 00 76
www.kerkukvakfi.com
www.kardaslik.org
email: kardeslik@kardeslik.org
İdare Merkezi:
Haseki Sultan Mahallesi Kuka Sokağı
Huzur Apt. No: 1/1
Fındıkzade/İSTANBUL
Temsilciler
Habib HÜRMÜZLÜ (Ankara)
Ali İhsan NAQIB (ABD)
Necat KEVSEROĞLU (Kerkük)
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Abdülhalik BAKIR
Prof. Dr. Haşim KARPUZ
Prof. Dr. Mahir NAKİP
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM
Yazı Kurulu
Kemal BEYATLI
Kemal ÇAPRAZ
Aydil EROL
Erşat HÜRMÜZLÜ
Habib HÜRMÜZLÜ
İzzettin KERKÜK
Mahir NAKİP
Acar OKAN
Ömer ÖZTÜRKMEN
Suphi SAATÇİ
Suphi SALT

KARDAŞLIK

Kerkük Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından Türkçe, İngilizce ve
Arapça olarak üç ayda bir yayınlanır hakemli bir dergidir. Dergide
yayınlanan yazıların sorumluluğu imza sahiplerine aittir. Dergide
yayınlanmış yazılar ve fotograflar kaynak gösterilerek alınabilir.
Abone yurtiçi yıllık 30 YTL, yurtdışı yıllık 50 $ veya 40 Euro
Posta Çeki No: 5325057 Cerrahpaşa/İstanbul veya İş Bankası
İstanbul, Fındıkzade Şubesi Hes. No: 1068 840492
EUR Hes. No: 1068 3312429
Dolar Hes No: 1068 3312415
Tasarım
Ercan ŞİMŞEK
Baskı
Şenyıldız Matbaacılık
Zeytinburnu Mah. Gümüşsuyu Cad.
No:3 K:2 Zeytinburnu, İstanbul
Tel: +90 212 483 47 91

Habib Hürmüzlü’nün
kaleminden
Bir Türkmen
Gazetecisinin Anıları
kitabını
Kerkük Vakfı’ndan
isteyiniz.

İÇİNDEKİLER

2

8

10

22

Fuzûlî’nin Mezar Anıtı
Editörden

2

Telafer Hatırası
Rıza ÇOLAKOĞLU • şiir

26

Kerkük’te Türk Ocağı
Erşat HÜRMÜZLÜ

4

Eskiçağlardan Günümüze Kadar Türkmen
Şehri Kerkük - 1 • Abdulhalik BAKIR

28

Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık
Mektup • Mahir NAKİP

6

Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi • Önder SAATÇİ

36

Kerkük’ten Can Azerbaycan’a
Kemal BEYATLI • şiir

7

Kimin Toprağından Kimi
Kovuyorsunuz? - 2 • M. Kemal SALLI

41

Türkmen Kamuoyuna Duyuru

8

Türkiyem
İlhan ESEN • şiir

45

Türkmeneli’nde Bayram Sevinci
Kardaşlık

9

Türkmen Siyasi Partileri Üzerine...
Mehmet BOZOK

46

Türkmeneli’nin Bilgesi Göçtü
Nazım TERZİOĞLU

10

Hoyratlar
Cumhur KERKÜKLÜ • şiir

47

Yiğit Kerkük’ten İki Çınarı Kaybettik! Ata Terzibaşı Nihat Akkoyunlu • Yasin Cemal GALATA

12

Türkmen Albümünden
Editörün Seçtikleri

48

Hızır Lûtfî H. 1298-1379
Ata TERZİBAŞI

14

Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ

20

Sensiz Dünya Eskisinden Daha
Karanlık • Mehmet Ömer KAZANCI

22

İNGİLİZCE

50-53

Sordum Mavi Bayrağa
Mehmet Tahsin GÖKKAYA • şiir

25

ARAPÇA

54-64

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 71 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2016 ايلول-تموز

1

KERKÜK VAKFI

Editör’den

Fuzûlî’nin Mezar Anıtı
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Divan şiiri geleneği içinde zirveye
çıkmış olan Fuzûlî ( ? - Kerbelâ,
1556), Türk edebiyatı tarihi
içinde müstesna bir yere sahiptir. Türkçesinin güzelliği
sayesinde dilden dile, elden
ele dolaşan şiirleri, dönemin
imparatorluk coğrafyasında
büyük yankı bulmuştur. Yazma
divanları en fazla çoğaltılan ve
yayılan şairlerin başında gelmiştir. Geçen 20. yüzyıla kadar, Fuzûlî’nin divanını ezbere
bilen ve onu bir hikmet kitabı
sayan yüzlerce hayranı ve meraklısı görülmüştür. Bütün bu
özelliklerinden dolayı Fuzûlî,
bütün devirlerin içinde Türklüğün yetiştirdiği en büyük şairlerden biri kabul edilmiştir.
Türkçe’nin en lirik şairi olan Fuzûlî,
Irak-ı Arab’da doğup büyümüş
ve ömrü boyunca Irak dışına
çıkmamıştır. Doğum tarihi bel-

2
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li olmayan Fuzûlî’nin Ahdî’ye
göre, H. 963 (M. 1556) yılında taundan öldüğü kaydedilmiştir. Süleyman Faik Efendi
Mecmuası’nda verilen bilgilere göre şair Kerbela’da toprağa
verilmiştir. Fuzûlî’nin mezarı
Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in türbesinin
kıble kapısının az ilerisindeki
binada bulunuyordu.
1960’lı yıllarda Türkiye ve Irak arasında yapılan kültürel anlaşma
gereği, Fuzûlî’ye yakışır bir
türbenin yapılmasını Türkiye
hükümeti üstlenecek, buna
karşılık Irak hükümeti de Arap
şairi İmreü’l-Kays’in Ankara’daki mezarını yapacaktı. Protokol
gereği Eylül 1970 tarihinde teknik incelemeler yapmak ve proje hazırlamak üzere Bağdat’a
gidilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Ancak daha sonra bu
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hususta uygulamaya dönük
somut adımlar atılmamıştır.
Böylece yıllar yılları kovalamış
ve mezar projesi hakkında her
hangi bir gelişmeden kimsenin
haberi olmamıştır.
Fuzûlî’nin türbesi 1984 yılının sonbaharında “yol genişletme”
gerekçesiyle dozerlerle kuşatılmış ve birkaç dakika içinde
yerle bir edilmiştir. Yıkımdan
bir gün önce, Fuzûlî’nin mezarı
açılmış ve şairin kemikleri bir
kutuya konularak o civardaki
Sultaniye Mescidine taşınmıştır. Daha sonra bu mescit de
yıkılmış ve Fuzûlî’nin kutu içindeki kemikleri, mescit müştemilatında bekçinin yattığı odaya konmuştur.
Bu işler sessiz sedasız cereyan
ederken, bazı gazeteciler
Fuzûlî’nin mezarının üzerine
yapılan otobanın fotoğraflarını yayınlayınca, kamuoyunda
tepkiler baş gösterdi. Fuzûlî’ye
Sovyet Rusya sahip çıkmak
istedi. Sovyetlerin bir cumhuriyeti olan Azerbaycan’ın millî
şairi kabul edilen Fuzûlî’nin
kemiklerinin Bakü’ye gönderilmesi istendi. Bu sefer Irak hükümeti nezdinde Fuzûlî kıymete bindi ve Arap şairi olmasa
bile Fuzûlî’nin Iraklı bir şair olmasından dolayı kemiklerinin
dışarıya verilmeyeceği bildirildi. Böylece Irak bu talepleri
geri çevirdi.
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Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsız bir devlet olan
Azerbaycan bu işin peşini bırakmadı ve birkaç kez Irak’a
heyet gönderdi. Azerbaycanlıların isteği üzerine Irak 17
Eylül 1994 tarihinde Bağdat’ta
bir “Fuzûlî Kongresi” topladı.
Elçin Efendiyev başkanlığında Bağdat’a giden 128 kişilik
Azerbaycan heyeti 3 gün süren
kongreden sonra Fuzûlî’nin
mezar işini tekrar gündeme
getirdiler ve bu iş halledilmeden Bağdat’tan ayrılmayız dediler. Azerî heyetinin işgaline
uğrayan Irak Kültür Bakanlığı,
sonunda mezar yapımı için
söz verdiyse de, Azerbaycan
heyeti “mezarın yerini de biz
tespit edeceğiz” dediler. Hz.
Hüseyin’in türbesini çevreleyen camiin kıble girişindeki elyazmaları odası uygun görüldü
ve Fuzûlî’nin kemikleri oraya
gömüldü. (Murat Bardakçı,
Hürriyet, 23 Aralık 2001)
Fuzûlî’nin Anıt Mezarı
Türk dünyasının paylaşılamayan
şairi Fuzûlî’ye, 1970’lı yıllardan
beri mezar yapımı gündeme
gelmişti. Bu projenin Türkiye
tarafından yapılmasının, aynı
zamanda iki komşu ülkenin
dostluk ilişkilerini daha da
pekiştireceği muhakkaktır. Bu
düşüncelerle Irak’taki Türkmen milletvekilleri, Fuzûlî’nin
şanına yakışır bir anıt mezar
yapılmasını Bağdat’taki yetkili siyasilerle görüşmüşlerdir.
Projenin ele alınması işini onlar da istemişlerdir. Böylece
Fuzûlî’nin anıt mezar projesinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlaması önerilmiş ve bu husus
kabul görmüştür.
Anıt mezar Kerbela şehrinin merkezdeki sıkışık dokusu içinde
değil de, daha açık ve kolay
ulaşılabilir bir arsa üzerinde
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

tasarlanması önerilmiştir. 800
metrekarelik bir arsa üzerinde
tasarlanan anıt mezar, üç ana
bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde ele alınan türbe,
sekizgen planlı yarı kapalı bir
mekân olarak düşünülmüştür.
İkinci bölüm 20-25 kişilik bir
namazgâh ve bunu tamamlayan sekizgen bir şadırvandan
ibarettir. Üçüncü bölüm ise
türbe ile namazgâh ve şadırvanı da içine alan bir tören avlusudur. Projenin ana elemanı
olan sekizgen türbenin 5 kenarı kapalıdır. Kapalı kenarlardan
kıble yönünde olanı penceresiz, diğer 4 kenar ise pencerelidir. Tören alanına bakan 3
kenar ise açık bırakılmıştır. Bu
açıklık özellikle şairin ünlü beytinde dile getirdiği:
Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapum bâd-ı
sabâdan gayrı
Yani “gönül ateşinden başka
kimse bana yanmaz; sabah
rüzgârından başka da kapımı
açan olmaz” sözlerinden esinlenilerek türbe kapısız açık bırakılmıştır. Böylece Fuzûlî’nin
gönlü gibi, kapısı da herkese
açık tutulmuştur. Yukarıda verilen beyit de türbenin içinde
kıble duvarının üzerine kabartma olarak hâk edilecektir. Türbemin üst örtüsü dairesel kubbe yerine sekizgen geometrik
kubbe biçiminde sade ve yalın
bir ifade ile tasarlanmıştır. Aynı
örtü biçimi daha küçük boyutta tasarlanan sekizgen şadırvan için de düşünülmüştür.
Malzeme
Türbenin tamamı brüt betondan
bir heykel gibi tasarlanmış,
üst örtü, duvar ve korkuluklar
da aynı malzeme ile inşa edilecektir. Basamaklar, rampa
ve zemin döşemesi taş kaplaYıl/Year 18 السنة
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ma (küp granit taşlar da olabilir) olması tercih edilmiştir.
Ancak 10 cm. yüksek tutulan
namazgâhın zemini için, taba
renkli terracota (pişmiş toprak) döşeme malzemesi uygun
görülmüştür.
Türbenin ortasında şairin kemiklerinin gömüleceği simgesel
mezar ve baş taşı yer alacaktır.
Baş taşında Fuzûlî’nin künyesi yazılacaktır. Pencereler için
de geleneksel motifli demir
döküm şebekeler önerilmiştir.
Tören alanında 3 bayrağın asılacağı yine bir 10 cm. yükseklikte bir set olacaktır. Mezar
anıtının çevresi yeşillendirilecek, belirli yerlerde alçak boyutlu ağaçlar dikilecektir. Yalın
ve sade bir anlayışın egemen
anıt mezar projesinin gerçekleşmesi, yeryüzünde Türkçe
konuşan 200 milyonun üzerindeki Türk dünyasının ortak
dileğini yansıtır.
Hayırlara vesile olması dileğiyle bu
anıt mezar, aynı zamanda barışın ve kardeşliğin de simgesi
sayılır. Başta Irak ve Türkiye
halkı olmak üzere, Fuzûlî sevgisinin bütün bir İslam dünyasının da gönlünü birleştirmesi
dileğiyle…
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Çankaya Köşkü Arşivinden - 7

Kerkük’te Türk Ocağı
Erşat HÜRMÜZLÜ
Birinci Dünya Savaşından sonra
Irak Türkleri çok karmaşık bir
durumla karşı karşıya kalmışlardır. İngilizler mütareke ilan
edildikten sonra Musul’a girmiş ve defakto bir durum yaratarak ileride barış müzakerelerinde güçlü olmayı temin
edecek bir konum sağlamışlardı.
Bu arada Irak Türkleri varlıklarını sürdürmeye ve inandıkları
ülkü etrafında toplanmaya devam ediyorlardı. Kerkük’te bir
Türk Ocağı şubesinin kurulmuş
olduğu bilgimiz dâhilindedir.
Ancak aşağıya aldığım belgelerden bir grup Türk Ocaklının
bu doğrultudaki çalışmaları
belki şimdiye kadar gün ışığına
çıkmamıştı. Onları belgelemek
bir zarurettir.
Bu çalışmaların 5 Haziran 1926
Ankara anlaşması ile Musul
vilayetinin İngiliz mandası altında yeni kurulmuş olan Irak
devletine
bırakılmasından
önceki tarihe ait olduğuna da
dikkat çekmek gerekir.
Belge 1
Türkiye Cumhuriyeti
Hariciye Vekâleti
Umur-i Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Adet: 2/25261
Riyaset-i Cumhur
Âliyesine

Hariciye Vekili namına
Müsteşar
3 Kanuni Sani 3412
Belge 2
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyet-i Riyaseti
Kalem Mahsus Müdüriyeti
Adet: 6/1764
Başkumandanlık canib-i samisine
- Ankara
Kerkük Mebus-ı sabıkı olup Özdemir Bey müfrezesiyle teşriki mesai eden ve bilahere
Revanduz’un işgali üzerine
Van’a gelen Nazım Bey tarafından Dâhiliye Vekâletine irsal
edilip vekâleti müşarileyhanın
muhtelif tarihli tezkerelerine
1

Başkitabet-i

Kerkük’te teşekkül etmiş Türk
4

Ocağı içindeki hafi bir cemiyetin murahhası olduğunu
söyleyen ve elinde Kerkük eşraf ve âyanı tarafından imza
edilmiş mazbatalar bulunan ve
Ankara ile temas etmek üzere Rumiye’ye gönderilen Şair
Rasih Efendinin1 muhabere
için Şemdinan’a gittiği Rumiye
Başşehbenderliğimizden varit
olan şifreli telgrafnamede bildirilmiş olmakla arz-ı keyfiyet
olunur.
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Mehmet Rasih Öztürkmen (Kerkük,
1305/1889-1890-İstanbul, 1936) Şair
ve Kerkük mebusu olup İstanbul’da
vefat etmiştir. Oğlu Ömer Öztürkmen
(1929-1 Kasım 2010) Türkiye’de tanınmış gazeteci, şair, yazar ve düşünür
olup, bir dönem Bursa milletvekilliği
yapmıştır.
Miladi 3 Ocak 1925 tarihindedir (E.H)
Yıl/Year 18 السنة
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ric’an mevrut rapor suretleri
Heyet-i Vekile’de tezekkür edilmek üzere bu babdaki mutalalarının iş’ari ricasıyla bilumum
Vekâletlere tebliğ edilmiş ve
bu suretle de berayi malumat
leffen arz ve takdim kılınmıştır
efendim.
İcra
Vekilleri
21.6.393

Heyeti

Reisi

Ve Nazım Beyin bu çalışmaları
daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Atatürk’ün dikkatine getiriliyor.
Belge 3
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umur-i Dâhiliye Vekâleti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
Adet: 991
Ankara, 26.5.39
Gazi Müşir Mustafa Kemal Paşa
Hazretlerine
Özdemir Bey refaketinde İngilizlerin itisafatından4 kurtulmak
için Van’a gelmiş olan sabık
Kerkük Mebusu Nazım beğin
zat-ı Devletlerine karşı muntahap bulunduğu muhit-i ictimaiyeden ve tekmil Irak’tan yükselen hüsn-ü şükran ve tâzimi
arz ve takdim tavassutumu
mulin telgrafı leffen takdim
ettim. Bu Mumaileyh hakikaten vatanperver ve Kerkük’ün
3
4

21 Haziran 1923 tarihlidir. (E.H)
Vaki olan zulümlerinden, anlamındadır. (E.H)
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eşrafından ve kadim hanedanından bir zattır. Van vilayetimizin iş’arı üzerine kendisine
Vekâletimce münasip vecihle
cevap verilmiştir. Tensib-i Devletlerine efzan ettiği takdirde
taraf-ı samilerinden dahi icap
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eden muamelenin icrasını rica
ederim efendim.
Dâhiliye Vekili
Ve 28.5.1339 ( 23 Haziran 1923)
tarihinde Gazi Mustafa Kemal
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Paşa emir buyuruyor: Meclis
Riyaseti tahrirata, Münasip
Cevap.
Ve Gazi’nin takdirleri Nazım Beg’e
iletiliyor.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Sayın Cumhurbaşkanımıza
Açık Mektup
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

sından önce 400 binden fazla
Türkmen yaşamakta idi. Bugün bu sayı 20-30 bin civarında olup geri kalanı Irak’ın ve
Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdadır. Irak’ın en
büyük ilçesi olan ve neredeyse
tamamının Türkmen olduğu
Telafer’den hiç söz edilmemesi
manidardır. Demek ki bu şehir
ve halkı konusunda gizli bir
plan var ya da kasıtlı bir ihmal
söz konusudur. Sizin bu kritik
dönemde Telafer’in geleceğini birkaç defa dile getirmeniz,
Türkmenleri
ümitlendirmiş
ve sahipsiz olmadıkları ortaya
çıkmıştır. Ancak sizin dışınızda
kimsenin 400 bin insanın ve
Telafer’in kaderine dair bir şey
söylememesi şu iki kuşkuyu
uyandırmaktadır:

Sayın Cumhurbaşkanım,
Türkiye, Fırat Kalkanı harekatı ile
21. Asır’da kendisine biçilen,
dar siyasi alanı fark ederek,
çemberi kırmış ve Ortadoğu’da
varlığını korumuştur. Böylece
Akdeniz’e açılmak istenen koridoru akim hale getirebilmiştir. Aynı zamanda da Suriye’de
giderek güçsüz hale düşen ve
dağılma noktasına gelen Türkmenlere büyük moral kaynağı
olmuş ve toparlanmalarına
katkı sağlamıştır. Türkiye’ye
sığınan Suriye Türkmenlerinin özellikle gençleri donatılarak kendi bölgelerini korumaya teşvik edilebilirse, Fırat
Kalkanı’nın faydası daha da
kalıcı olur. İkinci aşama olarak
ABD ile birlikte Rakka’yı hedef
almak doğru bir adım olup,
Musul’la birlikte düşünüldüğü
takdirde hem DAEŞ’in beli kırılır hem de Türkiye’nin nüfuzu
bölgede daha da artar.

Barzani’nin yaptığı açıklamada
ise, Neyneva Ovası Bölgesi’nin
kurulmasına karşı olmadıklarını, Sincar’ın ise Irak Kürdistan
Bölgesi’ne bağlanmak şartıyla
bir il olabileceğini dile getirmiştir. Telafer konusunda ise
hiç bir şey söylememiştir. 14
Eylül günü Barzani’yi ziyaret
eden ABD heyetinin çıkışından sonra Barzani’nin yaptığı
yeni bir açıklamada, Ekim-Kasım ayları içerisinde Musul’u
kurtarma
operasyonunun
başlayabileceğini, DAEŞ’ten
sonrası için bir plan olduğunu
ve bu plana göre bölgede yaşayan Hıristiyan ve Yezidilerin
korunacağını ifade etmiştir.
Burada da ne Türkmenlerden
ne de Telafer’in geleceğinden
söz edilmiştir. Öte yandan
İbadi’nin açıklamalarına bakılırsa Musul’u kurtarma operasyonuna Halk Ordusu’nun
katılacağı kesindir.

Bütün ilgili ve taraf ülkeler,
DAEŞ’ten sonra Musul ve etrafındaki yerleşim bölgelerinin kaderini konuşmaktadır.
ABD Temsilciler Meclisi’nin 09
Eylül tarihinde deklere ettiği
tavsiyeye göre Neyneva Ovası
başlığı altında bir bölgenin kurulması önerilmekte; bölgede
yaşayan Hıristiyan ve Yezidilere de self determinasyon hakkı
verilmektedir. Türkmenlerin
adı birkaç yerde geçmekle beraber, ne haklarından ne de
Telafer’in geleceğinden bahsedilmektedir. Daha önceleri

Bilindiği üzere Maliki Hükümeti
döneminde, içinde Telafer ve
Tuzhurmatu’nun da bulunduğu birkaç ilçenin il olmasına dair Meclis’e Bakanlar
Kurulu’nun kararı gönderilmiş
ancak müzakere edilmeden
seçime gidilmiştir. Bu teklif şu
anda Meclis gündeminde bulunmamaktadır.

1. Musul’a saldırılırken, DAEŞ’in
kaçabileceği ve Rakka’ya giden yolun ortasında bulunan
Telafer’den başka bir şehir
yoktur. Dolayısıyla bu yığılma gerçekleştiğinde Telafer,
ABD’nin
bombardımanının
altında kalacak görünüyor.
Tamamen tahrip olacak olan
Telafer’e, halkı da zaten dönmeyecektir. Bu da Telafer’in
PKK ve PYD gibi terör örgütleri
için iyi bir barınma yeri sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Bildiğiniz üzere Musul’un batısından başlayıp, Telafer’den
geçerek Sincar’a kadar uzanan hat üzerinde DAEŞ istila-

2. Irak’ta Türkmenlerin en yoğun
yaşadığı iki şehirden biri Kerkük diğeri de Telafer’dir. Ancak, hem Kerkük’ün denetimi
tamamen Kürtlerde hem de
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Türkiye sınırından çok uzaktadır. Telafer ise Türkiye sınırından sadece 60 km. uzaklıkta ve
tamamen Türkmenlerden oluşan bir şehirdir. Son zamanlarda Irak kabinesinde Türkmenlere bakanlık verilmemesinden
tutun da Telafer olaylarına kadar gelişen olaylar gösteriyor
ki bir taraftan Türkmenler küçültülürken diğer taraftan da
Türkiye ile karasal bağlantıları
kesilmek isteniyor.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Nasıl ki Fırat kalkanı düşünülen koridoru akim bırakarak
Fırat’ın batısını emniyete
almış ve Türkmenleri de rahatlatmış ise, Dicle’nin batısı
da aynı öneme haiz ve Telafer de bunun kilit noktasıdır.
Musul’a yapılacak müdahalede Türkiye’nin aktif rol olması,
Irak’taki koridorun Suriye’deki
koridora bağlanmasını engelleyecek, hem de Türkmen Telafer şehri en az şekilde tahrip
olacaktır. Böylece Türkmen sakinlerinin tekrar bu şehre dön-

me imkânları olacaktır.
Şimdiden adının Dicle Kalkanı
olacağa benzeyen bu projenin içinde Türkiye, öncelikle
kendi güvenliği için yer almak
zorundadır. Musul bölgesinin
DAEŞ’ten temizlenmesi, ne kadar önemli bir operasyon ise,
operasyon sonrası bölgenin
yeniden yapılanması üzerine
hazırlanmış olan plan da o kadar büyük önem taşımaktadır.
Dicle Kalkanı operasyonunda
Türkiye yer aldığı takdirde,
bölgeye yeniden verilecek
düzen üzerinde de etkin rol
oynayabilecektir. Dicle Kalkanı
projesi üzerinde oluşturulan
koalisyon tarafları arasında,
Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti yanında merkezde yer alan
Bağdat Hükümeti de yer almalı
ve böylece El-İbadii Hükümeti
de muhatap kabul edilmelidir.
Irak Türkmenlerinin bazı imkânları
var olmakla beraber bu
imkânların
aktifleştirilmesi için destek ve acil koordi-

nasyon gerekmektedir. Irak
Ordusu’nun içinde 2 bin ve
Halk Ordusu içinde 4 bin civarında Telaferli Türkmen bulunmakla beraber komuta ellerinde bulunmamaktadır. Buna
mukabil Türkiye’ye sığınmak
zorunda kalmış 55 bin Telaferli
Türkmen’in içinde Telafer için
fedakârlıkta bulunmak isteyen
çok sayıda genç bulunmaktadır. Sonuçta bu güçlerin birleştirilmesi maksadıyla gereken
adımların acilen atılması, hem
Türkiye’nin güvenliği hem de
Türkmenlerin geleceği için büyük önem arz etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Türklerin 1000 yıllık Ortadoğu’daki tarihleri içerisinde kurdukları en son devlet olan Türkiye
Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Ortadoğu’daki bütün
Türklerin anavatanı olan Türkiye Devletinin Başkomutanı
olarak Telafer şehrinin kaderi
konusunda müdahil olmanızı
saygılarımızla arz ederiz.

Kerkük’ten Can Azerbaycan’a
Şehit ananın feryadı
Karabağ’dır onun adı
Altunköprü’dür soyadı
Aslımız Türk soyumuz bir
Ahımız bir vayımız bir

Bakü ile Türkmeneli
Sever yahşiyi güzeli
Gazelin şiirin dili
Aslımız Türk soyumuz bir
Fikrimiz bir reyimiz bir

Kerkük’ten Azerbaycan’a Şafak söker sabah olur
Sevgi akar kandan kana
Dünya bize mubah olur
Bağlıdır bu can o cana
Bize yar bir Allah olur
Aslımız Türk soyumuz bir Aslımız Türk soyumuz bir
Acımız bir toyumuz bir         Okumuz bir yayımız bir

Hayalde değil gerçekte
Bağı İlahidir gökte
Türk’ün istikbali Türk’te
Aslımız Türk soyumuz bir
Azığımız suyumuz bir

Ganire Paşayeva’ya

Bir bedende iki koluz
Biz Turan’a giden yoluz
Türk’üz ne sağız ne soluz
Aslımız Türk soyumuz bir
Sazımız bir neyimiz bir

Maninizle hoyratımız
Onda birleşir bahtımız
Aşka şahlanır atımız
Aslımız Türk soyumuz bir
Yıldızımız ayımız bir

Kemal BEYATLI
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Türkmen Kamuoyuna Duyuru

Irak Türkmen Dernekleri, Irak
Türkmen Cephesi Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Sayın Erşat
Salihi’nin katılımıyla 4.9.2016
Pazar günü İstanbul’da bir istişare toplantısı düzenlemiştir.
Birçok Türkmen şahsiyeti ve
kanaat önderlerinin katıldığı toplantıda Türkmenlerin
Irak’taki siyasî durumları geniş ve ayrıntılı bir biçimde ele
alınmış, Türkmen toplumuna
hizmet yolunda harcanan çabaların birleştirilmesinin zorunluluğuna vurgu yapılmıştır.
Tüm katılımcılar, Türkmen davasına destek veren ve bu yolda
çaba harcayan bütün oluşumların, partilerin ve Türkmen
milletvekillerinin, Irak hükümeti tarafından oluşturulacak
bakanlar kurulunda Türkmenleri temsilen bir Türkmen üyenin yer alması yolundaki taleplerine ve çalışmalarına destek

8

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

vereceklerini teyit etmişlerdir.
Katılımcılar, özellikle Irak parlamentosunun bu hususta
yaptığı oturumda cereyan
eden tartışma ve mücadelede
direnen ve kararlı bir duruş
sergileyen Türkmen milletvekillerini arkasında olduklarını
dile getirmişlerdir.
Katılımcılar, Türkmen Telafer şehri
ve çevresinin Irak’ta Türkmen
varlığı için önemine dikkat çekerek, Terör örgütü belasından
kurtarılması ve tüm vatandaşlarının şehirlerine dönüşünün
teminine verdikleri önemi
açıklayarak, bu doğrultuda
tüm adımların atılmasını istediler.
Bu arada Türkiye’de yapılan ve
başarısızlıkla sonuçlanan hain
darbe girişimine karşı duran
milyonlarca Türk ile birlikte
bütün Türkmen kuruluşları

Yıl/Year 18 السنة
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da gösterilere katılarak Türk
Devleti ve Hükümetinin yanında yer almıştır. Bütün bir
Türk Dünyasına da kast eden
bu hain ve alçak darbe girişimi
toplantıda bir kez daha lanetlenmiştir.
Irak Türkmen Cephesini en büyük
Türkmen Kuruluşu sayan tüm
katılımcılar, cephenin iç kuruluşu ve yapısını daha da güçlendirmek için, istişare toplantılarını sürekli hale getirmek
hususunda görüş birliğine
varmışlardır. Ayrıca Türkmen
Cephesinin şemsiyesi altında
istişare ve danışma meclisini
genişleterek çalışmayı sürdürmelerini, böylece Türkmen
toplumunun saflarının birlik
ve beraberlik içinde tutulması
ve Türkmeneli coğrafyasının
korunması için el birliği ve gönül birliği içinde bulunulması
çağrısında bulunmuşlardır.
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Türkmeneli’nde Bayram Sevinci
Kardaşlık
Kurban Bayramı münasebetiyle
Türkmeneli bölgesindeki mülteciler kurban etlerine kavuşarak mutlu bir bayram yaşadılar.
Türkiye’ni hamiyetperver ve
vatansever yurttaşları Türkmeneli bölgesinde kurbanlar kestirmiş ve Türkmen mültecilere
dağıtılmasını sağlamışlardır.
Bu organizasyonda Kerkük’teki Türkmen Kardeşlik Ocağı ön ayak
olmuş ve kurbanların ilgillilere
ulaştırılmasını
sağlamışlardır.
Türkiye’den kurban kampanyasına katılan, kimi adak ve bağışta
bulunan vatandaşlar şunlardır.
Atilla Abacıoğlu, Sündüz Saki Abbas, Levent Acı, Tahsin Akbaş,
Aylin Aksu, Eylül Aksu, İdil
Aksu, Lale Kocameşe Aksu,
Mustafa Aksu, Adem Bağış Alçiçek, Emine Alçiçek, Doruk
Altan, Yusuf Aydoğan, Hüseyin
Başusta, Adının Açıklanmasını
İstemeyen Biri , Hülya Bulut,
Mahmut Can, Gökçe Ceran,
Fahrettin Ceylan, Mustafa Dağ-
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delen, Zahide Delican, Ahmet
Dizikaya, Hülya Dizikaya, Üzeyir Doğan, Aybegüm Doğanay,
Firdevs Dur, İzzet İsmail Dur,
Sedat Dur, Kamil Hakan Ergünoğlu, Abdurrahman Galata,
Nuran Galata, Yasin Cemal
Galata, Seval Güllü, Cengiz
Karadenizli, Feridun
Keşir,
Zeynel Koç, Süheyla Korkmaz,
Mehmet Derya Mercan, Nejdet Meşe, Alper Oktar, Yavuz
Özdeş, Cafer Özgül, Ali Öztekin, Tekin Öztürk, Çağrı Seyfi,
Ayşe Soğukpınar, Ahmet Cahit
Şahiner, Fevzi Şen, Yasin Şen,
Hüseyin Tacıkayan, Mustafa
Topdemir, Serhat Toruk, Mustafa Turna, Mustafa Turna,
Mehmet Tüfekli, Selman Uçan,
Ali Ürey, Atilla -Büşra Yenigün,
Tahsin Darsi, Mükremin Katılmış, Zafer Paçacı.
Bütün soydaşlarımıza ve kardeşlerimize Türkmeneli adına teşekkür ediyor ve kurbanlarının
makbul olmasını Allah’tan niyat ediyoruz.

Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 71 العدد

Bu arada Eskişehir’de yaşayan
Telafer’li ailelere kurban eti
ulaştıran soydaşlarımız da olmuştur. Bu hususta özellikle
vatansever emekli öğretmen
Sedat Yurtseven ve eşi, Telaferli ailelerin çocuklarına Türkçe
dersi vererek onların yetişmesine katkı sağladıkları ve onlara
şefkat kollarını açtıkları için buradan teşekkür ediyoruz.
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Türkmeneli’nin Bilgesi Göçtü
Nazım TERZİOĞLU

nazimterzioglu@gmail.com

Türkmeneli, XX. yüzyılda yetiştirdiği en değerli evladı Ata
Terzibaşı’nı 31 Mart 2016 tarihinde uğurladı. Çocukluğumdan beri namı ve çalışmalarını
değişik mahfillerde duyduğum
Ata Terzibaşı hayatımda tanışmak istediğim ender insanlardan biriydi. Türkmen kitaplığının en üst köşede yer alan
yarlığanmış Terzibaşı’nın eserleri, diğer ilgi duyulanlar gibi
benim de başucu kitaplarım
oldu. Yoğun ve yorucu bir eme-

ğinin mahsulü olan eserlerini,
kendi deyimiyle Türkmanoloji
sahasında araştırma yapanlar
için her zaman istisnasız birer
başvuru kaynağı değerindedir.
Aynı zamanda Irak Türkmen
kültürünün belleği sayılan Terzibaşı, bu konuda kaynak kişi
olarak danışmasına daima ihtiyaç duyulmuştur. Hemşerileri
dışında Türkmen tarihi ve kültürü alanında çalışma yapan ve
Kerkük’ü ziyarette bulunanlar
mutlaka onun dergâhına uğramıştır. Daha önce avukatlık
yazıhanesinde ziyaretçilerini
kabul eden Terzibaşı, son yıllarında ise bu misafirperverliği kendi evinde vefatına değin
sürdürdü. Yüksek lisans öğrenciliğim sırasında tez konusu gereği olarak ben de bu vesileyle
tanışma fırsatını yakalayıp Suphi Saatçi ve Necat Kevseroğlu
ağabeyler sayesinde kendisiyle
tanışma şerefine nail oldum.
İsmini ne zaman hafızama kazdığımı, ilk defa hangisini elime
aldığımı
hatırlayamadığım
eserlerin sahibi Terzibaşı ile
göz gözeyiz, dünya gözüyle
görme kıvancını yaşıyordum
görüştüğüm an. Referanslarım
sağlamdı, giderken elimde yazılmış mektup bile vardı fakat
Terzibaşı’ya birini beğendirmek kolay değildi. Bakışları
sert ama konuşması samimi ve
içtendi. Edebiyat meraklısı ve
Erbilli olduğumu bilince daha
da yakından ilgilendi. Titiz,
disiplinli ve yüzeysellikten ka-
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çınan Terzibaşı, özgün araştırmaları kadar halk arasında vakur şahsiyeti, sağlam duruşu,
dürüstlüğü ile de tanınırdı. Bu
ciddiyeti böylece günlük hayatına da yansıtmıştı. O yüzden
karşısındaki insanların da böyle olmasını arzu eder, eli kalem
tutanları hep bu yönde teşvik
ederdi. Hatta bazı şairleri pürüzsüz ve daha güzel ürünler
vermek için edebiyat ve özellikle şiir bilgisi ile bilgilendirdiği
bilinir.
Görüşmede Terzibaşı kültürel çalışmalara başladığı tarihlerde
ilmi incelemelerin yokluğunu,
çalışma sırasında karşılaştığı
güçlükleri ve izlenimleri anlattı. Bu arada sahada akademik
çalışmalar ve genç araştırmacıların eskiye göre sayılarının
artması sevindirici ve bir bakıma ümitli olduğunu ilave etti.
Bunca hizmete rağmen yaşlılık
yüzünden çalışmalarının aksadığından şikâyet etmesi, insanın yaş evresine ilişkin “gençlik
yaşlılıktan sonra gelmeliydi”
diye espri yollu deyişini kimi zaman hatırlayınca, Terzibaşı’nın
bir daha dünyaya gelme şansı
olursa tereddütsüz aynı şekilde
yorulmadan milletine hizmet
edeceğinden eminim.
Yüksek lisans mezuniyetinin ardından son gidişimde artık samimiyetin sıcaklığını gözlerinden
okuyabiliyordum. Kendisine
ulaşan her kitabı özellikle Türkmen edebiyatıyla ilgili ise mut-
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laka gecikmeden okuduğu gibi
zahmete katlanıp a’dan z’ye
çalışmamı okuyup incelediğini
ifade etti. Çalışmayla kendimi
yorduğumu söyleyerek devamını getirmek için beni teşvik
edip vazgeçmemem temennisinde bulundu. Terzibaşı’nın
gözüne girmek hiç kolay olmamıştı. Son günlerini hasta yatağında bile okumadan
vazgeçmiş değildi. Kardaşlık
dergisinin 68. sayısını eline
alıp okuduğu Kerküklü Seyit
Merdan hakkındaki yazımın
Terzibaşı’dan iltifat görmesi
beni son derece mutlu etmiştir.
Irak Türkmen kültürüne ilişkin
Kerkük Hoyratları ve Manileri, Kerkük Havaları, Kerkük
Eskiler Sözü, Kerkük Matbuat
Tarihi, Arzı Kamber, Kerkük
Ağzı Sözlüğü, Kerküklü Faiz,
Kerküklü Şeyh Rıza, Kerküklü
Kabil vb. gibi birbirinden değerli eserler veren Terzibaşı’nı
gerçek manada tanımak isteyenler uzun yılların mahsulü
şah eseri kabul edilen Kerkük
Şairleri külliyatını okumalıdırlar. Kerkük’te eski harflerle 13
cilt halinde neşrolunan Kerkük
Şairleri, Türkiye’de yeni harflere aktarılarak Ötüken Neşriyat
tarafından basılmadan önce
gözden kaçmış ufak tefek hataları düzeltmek niyetinde
eseri irdeleyince Terzibaşı’nın
başka bir portresi önümde çizilmişti. Kitabının her maddesine ayrı bir çaba sarf edilmiş,
eserde adı geçen birçok şair
için birinci el kaynaklar kullanılmıştır. Tek başına zor şartlar
altında çalışarak, unutulan pek
çok şairin ismini ve eserini ihya
etmiştir. Kitabın referansında
kullanılan elyazmaların tamamını ise şahsi teşebbüslerle ve
bin bir güçlükle temin edilerek
zayi olmaktan kurtarılmış eserlerdir.
Erbil’i Kerkük’ten hiçbir zaman
ayrı tutmayan Terzibaşı, Kerkük Hoyratları ve Manileri
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ile Kerkük Havaları eserinde
Erbil’e ait halk mahsulleri ve
Erbil’de yetişen sanatçıları da
zikretmiştir. Başta, aynı düşünceyle Erbil’de yetişen şairleri de ayrılmaksızın Kerkük
Şairleri külliyatına alınmasını
düşünür, ancak kendisi kitabının ön sözünde ifade ettiği gibi
Erbil’de önemli temsilciler yetişmesi ve şairlerin sayısı hayli
kabarık olduğunu, ayrıca Erbil,
Türkmeneli’nin önemli ayaklarından biri haline geldiğini,
bugünkü konumunu vurgulayarak müstakil bir çalışma olarak çıkarmaya karar verir. Böylece ölümsüz Kerkük Şairleri
külliyatının yanında bir nadide
Erbil Şairleri eseri de Türkmen
kitaplığına kazandırdı. Bu şahane eser ilk defa eski harflerle Kerkük’ten üç cilt halinde
yayımlanır, daha sonra Prof.
Dr. Ali İhsan Öbek hocanın ve
ekibi sayesinde Latin harflerine çevrilerek üç cilt tek kitap
halinde Kerkük Vakfı (2007)
tarafından yayımlandı. Erbilliler üstadın bu büyük emeğinin
karşısında daima minnettar
kalacaklardır.
Suphi Saatçi’nin her zaman çalışmalarını beğenerek söz eden
Terzibaşı, en çok Kerkük Evleri eserini takdir ederdi. Buna
benzer bir çalışma da Erbil’in
geleneksel mimarisi için yapılması gerektiğini sık sık dile getirirdi. Bu projenin bir an evvel
hayata geçirilmesini temenni
ederim. Böylece hem bir büyük boşluğu dolduracak hem
de Terzibaşı’nın bu isteğin yerine getirmesiyle ruhu şad olacaktır. Türkmenlerin aziz Ata’sı
nur içinde yatsın.
Yıl/Year 18 السنة
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Yiğit Kerkük’ten
İki Çınarı Kaybettik!
Ata Terzibaşı - Nihat Akkoyunlu
Yasin Cemal GALATA
Milli davalar önemli kişiler üzerinden simgeleşir ve bu kişiler
üzerinden topluma ve gelecek
kuşaklara mal olur. Nasıl ki İsa
Yusuf Alptekin denince Doğu
Türkistan, Aliya İzzetbegoviç
denince Bosna, Sadık Ahmet
denince Batı Trakya, Rauf
Denktaş denince Kıbrıs, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
denince Kırım, Elçibey denince Azerbaycan akla geliyorsa;
Kerkük tarihi, edebiyatı, siyasi
mücadelesi denince de akıllara en önce gelen isimlerden
biriydi Ata Terzibaşı.
Şaheser kitaplarıyla tanışmam
öğrencilik yıllarıma denk gelse de, asıl tanışmam 2012
yılında Kerkük’te üstad Necat
Kevser, Abdülhalık Hürmüzlü
ve Ahmet Şahiner ile birlikte

olmuştu. Ekim ayının başlarında bir akşam vakti pek kıymetli
kültür adamını ziyarete gitmiştik. Bizleri mütevazı salonunda
ağırlamıştı. Masaların üzerinde üst üste yığılmış birbirinden
değerli ödüller sergileniyordu.
Kendimizi takdim edip, hal hatır
sorduktan sonra fotoğraf çekmeye başlayacaktım, kameradan pek hoşlanmadığı için biraz
sert bir şekilde; çekim yapmayasın sakın, dedi. Sonrasında
sadece fotoğraf çekmemize
müsaade etmişti, asil dava
adamı. Sohbete başlamadan
önce Ahmet arkadaşım dikkat
çekmeden ses kayıt cihazını çalıştırdı. Yaşamış olduğumuz ve
bir daha yaşanması mümkün
olmayacak o müstesna sohbeti
kayıt altına almış olduk. Vakur

sesiyle geçmişten günümüze,
siyasetten, tarihe, kültürden,
yapmış olduğu gezilere kadar
birçok hususa değinmişti.
Önce Kerkük’ün durumundan
sohbete başladık, Kerkük
şehrindeki sendikaların birçoğunun başkanının Türkmen
olması gerektiğine vurgu
yaptı. Bir memleketin vaziyeti sendikalardan belli olur,
dedi. 2003 ABD işgali öncesiyle ilgili, Türkiye’nin ne
yapması gerektiğini sorduk.
Verdiği cevap ehemmiyetliydi.
Türkiye’nin Kerkük’e geleceği
bekleniyordu. Sadece Türkmenler değil, birçok Kürt ve
Arap aşiretler; ‘Türkiye hoş
geldin’, ‘Biz de Türk’üz’ afişleri hazırladılar, ama maalesef
Türkiye bu bölgede gerektiği
kadar aktif olamadı.
Türkiye’ye birçok defalar ziyarette
bulunmuş. Urfa, Antep, Bursa,
İstanbul ve diğer şehirlere. Bir
ziyaretinde rahmetli Kerkük’ün
sesi Abdülvahit Küzecioğlu ile
beraber Antep’e gittiklerini, konaklamak için kaldıkları otelde
Küzecioğlu’nun konuk sanatçı
olarak sahneyi teşrif ettiğini,
izleyicilerin göstermiş olduğu
ilgiden çekinen kadrolu sanatçının işinin elinden gideceğine
dair nasıl telaşlandığını anlattı.
Kerkük’e 1937’de gelen Celal
Bayar’ın ve Aras’ın kurbanların kesilerek halk tarafından
çoşkulu bir şekilde nasıl karşılandığını, 1960’larda Kerkük’e

12

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 18 السنة

Sayı/Issue 71 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2016 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

gelen Süleyman Demirel’in
davul zurnalarla karşılandığını, meşhur türkü “Ağam
Süleyman, paşam Süleyman”
olayını bizzat yaşamış birinden
dinlemiştik. Klasik şairlerden,
edebiyattan, hoyratlardan ve
özellikle de Kerkük makamlarından bahsetti. Türkçe’nin
korunması gerektiğini ve
yabancı kelimelerin son zamanlarda kullanımının arttığını ve bu olayı kati surette
tasvip etmediğini ifade etti.
Sohbetin sonunda Erbil Şairleri
adlı eserini bizlere imzasız şekilde takdim etti. Kitabı imzalamamasının sebebini ise,
İstanbul’a gittiği bir sırada Beyazıt sahaflar çarşısında imzalı
bir kitabın satılıyor olmasının,
kendisini müteessir ettiğini
söyleyerek açıkladı.
Terzibaşı hayatı boyunca tüm
baskı ve yıldırmalara rağmen
diğer isimsiz yiğit Kerküklüler
gibi hep dik durdu. Son nefesine kadar Irak Türklerinin
tarihini araştırmalarıyla gün
ışığına çıkarmaya çalıştı.
Nihat Akkoyunlu ismini ilk defa
2005 senesinde Yusuf Ziya
Arpaçık’ın Yolbaşı adlı kitabını
okurken öğrenmiştim. Yolbaşı
kitabında birbirinden yiğit, cilekeş, yıllarca haksızlığa uğramış, yok yere onlarca yıl mahpus yatmış Irak Türklerinden
bahsediyordu. Bu isimlerden
birisiydi Akkoyunlu. Kerkük’e
yapmış olduğum seyahatte
dava arkadaşım Ahmet Cahit
Şahiner ve Üstad Necat Kevseroğlu ağabey ile birlikte bir öğle
vaktinde yiğit dava adamı Nihat Akkoyunlu ve kıymetli eşlerinin misafiri olmuştuk. Kırk
yıllık dostmuş gibi karşılanmış,
izzet-i ikram ile ağırlanmıştık.
Öğrencilik yıllarından itibaren
tanışma hayalini kurduğumuz
büyük dava adamı, asil bir Türk
Beyi karşımızda duruyordu.
Kahve ikramıyla birlilkte sohbetimize başlamıştık. Kendisine soKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

rular sordukça, konular derinleşiyor, konular derinleştikçe,
Nihat ağabeyimize olan saygımız ve hayranlığımız tarifsiz bir
şekilde artıyordu. Yaşadıklarını
anlattıkça aklımdan, diğer milletlerin elinde böyle yaşanmış
anılar olsa, ne filmler, ne tiyatrolar, ne romanlar yazarlardı,
diye geçiriyordum. Şerefli öğretmenlik mesleğini sürdürürken, milli duruşunu sebep göstererek Saddam döneminde
suçsuz yere otuz yıl hapis yatmıştı; ama bu otuz yıl boyunca
ne manevi inancından, ne de
milli şuurundan taviz vermeden zalim Saddam’a, hayır,
demiş, dik durmuştu, asaletli
bir Türk Beyi gibi. Yaşadıklarını bizlere anlatırken tekrar o
günleri yaşıyor gibi oluyordu
ve bir anısını paylaştı. Radyoda affedilenlerin ismi açıklanmadan önce abdest alırmış,
ama kendi ismi okunmamasına rağmen. Daha sonrasında
şükür namazı kılacak kadar da
inançlı, mukaddesatçı biriydi.
Sohbetimiz ilerlerken sıra eski
fotoğraflara gelmişti. Çocukluluğundan, gençliğine, evlilik sonrası Türkiye turlarına
ve de kutsal vazife için gittiği
Mekke-i Mükerreme’de muhterem eşiyle çektirmiş olduğu
güzel kareleri bizlerle paylaştı.
Taş medresede bulunduğu sırada bütün zorluklara rağmen
kıymetli eşi hanımefendi yılmadan, yorulmadan tek başına eve döneceği zamanı beklemiş. Sevdasından hiçbir şey
eksiltmeden. Ne sevda değil
mi?
Evlerinin duvarında bizzat kendisinin yapmış olduğu çerçeve
içinde duran bir el işi vardı.
Bir gül ve dokuz tane yaprak.
Az çok anlamış olsak da, ne
anlatmak istediğini kendi ağzından duymak istedik. Güzel
Kerkük şivesiyle anlatmaya
başladı. Gülün Hz. Peygamberi, dokuz tane yaprağın ise
rahmetli Alpaslan Türkeş’in
Dokuz Işık teorisini temsil
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ettiğini söyledi. Türk İslam
Ülküsü ancak bu kadar güzel,
anlamlı ve naif bir şekilde
remz edilebilirdi.
Kerkük’ün gün gelip Türkiye’ye dahil olacağını ve nasıl ki Antep,
Urfa ve Maraş’ın ünvanları
varsa, Kerkük’ün de yaşadığı
onca sıkıntıya rağmen teslim
olmadığından Yiğit unvanını
alacağını söylemişti. Kendisinin oyunculuk ve şairlik kabiliyeti de mevcuttu. Usumdan
Geçenler isminde güzel bir şiir
kitabı çıkarmıştı. İmzalayıp,
takdim etmek istedi. Maalesef
ki kitapda baskı hatası vardı, o
yüzden yeni baskısı geldiğinde
vereceğini söyledi. Kahvelerimizi içip, eski fotoğraflara baktıktan ve uzun güzel sohbetten
sonra gitme vaktimiz gelmişti.
Bacaklarından rahatsız olmasına rağmen kapıya kadar gelip
biz gençleri yolcu etmesi, bizleri derinden etkilemişti.
Bu iki güzel dava insanıyla tanışmak, sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek şerefine nail
olmuştuk. Kendimizi kısmetli
addediyorduk.
Sadece Kerkük insanın, Irak Türklerinin değil bütün Türk İslam
dünyası için büyük kayıp olan
iki yüce dava adamını rahmetle, minnetle, şükranla anarken
yeni nesillerden bu hizmetlerin devam edeceği ümidini
taşıyoruz.
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Hızır Lûtfî
H. 1298-1379
Ata TERZİBAŞI
Kaynaklar:
Şair Hızır Lûtfî’ye dâir, henüz kendisi hayatta iken
30.12.1958 tarihli yerli Beşīr gazetesinde yayımladığımız kısa bir biyografinin neşrinden önce herhangi bir yazı görülmemiştir. Bu kez şairin hayatı
ve şiirleri hakkında yaptığımız etraflı ve geniş inceleme, onun vaktiyle anlattığı şahsi bilgilerle bazı
yazma eserlerine dayanır.
Yarlığanmış ile uzun yıllar edebî görüşme, tartışma
ve hasbihâllerde bulunmuşuzdur. Bu yüzden şair
hakkında verdiğimiz bilgiler orijinaldir. Madde içerisinde söz konusu ettiğimiz öteki kaynaklar ise,
derlediğimiz bilgileri tevsik etmeye yarayan yan
kaynaklardır.
Hayatı:
Asıl adı Hızır (yaygını Xıdır) olan şairin mahlâsı Lûtfî’dir.
Yazı ve şiirlerinin başında her zaman Hızır Lûtfî
mürekkep adını kullandığı için halk arasında hep
bu unvanla tanılmıştır. Babası Semīn, bu da İsmail bin Mehdî bin Mehdî1 bin Muhammed bin Şeyh
Kemâldir. Hicrî 1045 yılında Mevlevilik tarikatini
yaymak ve halkı bu yolda irşat etmek üzere Konya şehrinden Irak’a gelen ve Mevlâna Celâleddîn-i
Rûmî’nin neslinden olduğu söylenen büyük dedeleri Şeyh Kemal, Kerkük şehri yakınında meşhur
Tepelü köyünün bitişiğindeki ‘Alyāve köyünde gömülü olup, hâlâ da merkadi mamur ve mübarek bir
ziyaretgâhtır.2
Hızır Lûtfî, Rumî 1296 (M. 1880) yılında Kerkük’te Çay
mahallesinde doğmuştur. Henüz dört yaşında iken
babası, on bir yaşında iken de anası ölmüştür. Hem
1
2
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Büyük Mehdî, doğan oğlunu görmeden ölmesi sebebiyle oğlunun da adını Mehdî koymuşlardır.
Musul salnamesinde, Hicrî 1048 yılında Şehrizur eyaletinin Kayış Mehmet Paşa’ya verildiği ve bunun Kerkük’e dört saatlik
mesafede Leylan kasabasında yaptırdığı ve hâlâ –salnamenin
basılış tarihi olan 1310 yılında– yıkık bir mevlevihanesinin
mevcudiyetinden söz ediliyor. Bu yatırın 1924’te merkat ve
tavanının tamirine karar verilip, merkadin 1953 yılında Kerkük
Evkaf Müdüriyetinin delâleti ve Karahasan nahiye müdürünün
himmetiyle tamir edildiği 10.8.1953 tarihli Kerkük gazetesinde
Hızır Lûtfî’nin teşekküründen öğreniyoruz.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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yetim hem de öksüz kalınca, Çemçemâl’de mal
müdürü bulunan ve zamanının ileri gelen kalem
erbabından olan dayısı Hüseyin Efendi’nin himaye
ve terbiyesinde yetişmiştir.
Yanlarında ders okuduğu hocalar, eski tarz tahsili bilen mollalar idi. Daha pek küçük yaşta iken Kur’ân-ı
Kerîm’i hatmettikten sonra Molla Süleyman Efendi yanında Ahmediyye, Muhammediyye ve Mahşeriyye kitaplarını okumuştur. Türkçe, Arapça ve
Farsça dil bilgisini ve kavait derslerini, Meşrutiyet
devrinde maarif müfettişlerinden Hoca Ziya Efendi yanında tahsil etmiştir. Edebiyat bilgisini de en
çok, Sultan Hamîd’in sürgünlerinden ve Kifri ilçesinde emlâk-i seniyye müdürü olan Rıfat Bey’den
almıştır.
Yazı yazmak ve yayımlamak hususunda ise edebî cesaretini ilk kez Te‘āvün gazetesi yazarlarından Şükrî
el-Fazlî’den almıştır ki ilk mahsullerini bu gazetede
yayımlamıştır. Rumî 1313 yılında on yedi yaşında
iken gönüllü asker olan Hızır Lûtfî, sekiz yılda yedi
terfi görerek bu meslekte alay kâtipliğine kadar
yükselmiştir. Rumî 1329 yılında Bağdat’ta topçu alayı kâtipliğinde bulunduğu, Kerkük’te çıkan
Ma‘arif dergisinden öğreniyoruz.3
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale yakınında Ayvacık ilçesinde bir alaya verilen şair, bir ara fırkasıyla birlikte Anadolu’ya geçerek Harput vilâyetinde
Dersim’de kalır.
Rumî 1340 (M. 1923) yılında emekliye ayrılarak 8 Ağustos 1340 tarihinde memleketi olan Kerkük’e döner.
Burada kendisine memuriyet teklif edilir: emeklilik
aylığı maişetini temin etmediği hâlde, millî gaye ve
endişe sebebiyle vazife almayı şiddetle reddeder!
Millî haysiyet ve şahsiyetini koruyarak, İngilizlere
hizmet etmektense kanaat içinde yaşamayı vazifeden üstün sayar.
Kerkük’te bulunduğu sürece şehrin ileri gelen ulema, eşraf ve aydın gençleriyle bağlılık kuran şair
3

Bu derginin 31 Mayıs 1329 tarihli üçüncü sayısı.

Sayı/Issue 71 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2016 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

1939’da siyasi sebeple örfî meclisi mahkemesine
sevkedilerek burada yapılan keyfî duruşmada dört
yıl hüküm giymiş ve ancak 1941 yılında hapisten
çıkarılmıştır. Bu olayı koşma tarzında yazdığı bir
manzume ile dile getirmiştir.4
1945 yılında ayağı sakatlanan bedbaht şair, hayatı boyunca koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştır.5
21 Haziran 1959 Pazar gününü Pazartesi’ne bağlayan
gece gözlerini fani hayata kapayarak Kerkük’teki
aile mezarlığına gömülmüştür.
Evli olup, albaylıktan emekli Kemal, petrol şirketinde
çalışan Celâl ve hazine memurlarından Süleyman
Efendilerle bir kız çocuğun babasıdır.
Düşünce ve İnancı:
Hızır Lûtfî’nin fikrî hayat hikâyesinin gelişme safhalarını bilmeyen kişiler, onun din ve mezhep konularında yaptığı bazı söyleşilerinden türlü anlamlar
çıkararak, kendi akıllarınca ona, kimi Farmasonluk,
kimi Kâkâîlik ve bazen Mevlevilik, kimi filozofluk
gibi çeşitli sıfatlar takmaktadır.
Şairin dinî inancını açıklamadan önce onu tanıyanların
butavının (tamamının), üzerinde birleştiği önemli
bir hususu belirtmek isteriz ki o da şairin yurtseverlik meziyetidir. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmamıştır.
Dinî düşüncesinde ilerici bir görüşe sahip olan şair dine
sonradan karışan hurafelere karşı çıkmıştır. Daha
on-on bir yaşlarında iken mahalle mekteplerinde
hocalar yanında haşr ü mizan ve sırat köprüsünden
söz eden Mahşeriyye kitabını ve yine dinî eserlerden sayılan Ahmediyye kitaplarını okuyarak bunların etkisi altında büyümüş, on altı-on yedi yaşlarında tefsir ve dinler tarihine dair eserleri izleyerek
çeşitli mezhep ve tarikatleri incelemeye başlamış;
bunlardan ilkin Nakşibendîliği benimseyerek bu tarikate, sülûk yoluyla değil de intisapla bağlanarak,
uzun yıllar tekke ve mescitlere kapanmıştır.
Daha sonra edebiyatla birlikte akait ve felsefe kitaplarını mütalaa ederek düşünce alanını geliştirmiş ve
bu alanda fikrî mesele ve tartışmaları kalem kâğıda
dökmeye çalışmıştır.
İslâm tarihinde dinî toplumlar arasında baş gösteren
ayrılık konularını altmış beş kadar noktada6 topla4
5

6

Bunun metni kitapta şairin şiirinden örnekler bahsinde derc
edilmiştir.
Şair bu konuda 28.12.1949 tarihli Kerkük gazetesinde yayımladığı manzumenin başlama beyitinde şöyle diyor:
Tamam beş senedir çekmekteyim bu derd ile zârı
Ki gitti ömrümün fasl-ı bahârı, geldi idbârı
Bu konular arasında “icma ile kıyasın şer‘an hüccet olup olmaması”, “imanın tezayüd ü tenakus edip etmemesi”, “Kur>ân’ın
mahlûk olup olmadığı”, “kerâmât-ı evliyânın hak olup olmaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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yan Hızır Lûtfî bunlar için şöyle bir görüş öne sürüyor:
“Bugün ekseriyetle târîh-i İslâmın a‘mâk-ı muzlimesine
intikāl eylemiş olan bu gibi mesâil, esâsen mesâil-i
kelâmiyyeden ve müteşâbihâtın te’vîlinden ileri gelmiştir ki bunu Hakk’ın sarâhaten fitne tavsîf
etmesine (Sûre-i ‘İmrân, yedinci âyet) rağmen
ulemâ-yı İslâmiyye’den çok kimselerin te’vîle cüret
etmeleri her türlü ta‘n u teşnî‘e sezâdır...”
Bununla birlikte, sonda Mutezilelerin meslek ü içtihatlarına taraftar olmaya karar veren şair, bunların öne sürdükleri görüşlerden “bütün ef‘âlinin
hâlıkının (yani sahibinin) insan olduğunu kulun
ahirette ef‘âline göre ceza ve mükâfat görecekleri”
fikrini doğru bulmuştur.
Hızır Lûtfî, dinî inanç ve düşüncesini toplu bir özetini
9/10 Teşrinisâni 1927 tarihinde yazdığı bir kısım
hatıralarında belirtmiştir. Edebî değeri de bulunan
bu anılardan bir bölümünü şairin nesrinden sunduğumuz örnekler arasında tespit etmişizdir.
Edebî Kişiliği:
Hızır Lûtfî görmüş geçirmiş olgun bir kişi olup, yazılarında içtimai olaylar karşısında düşünen ve güçlüklere çözüm arayan yurtsever bir yazar vasfını taşır.
Fikrî yazılarını edebî sanatla külfetsiz biçimde işleyen şairin nesri sağlam ve kuvvetlidir. Yazılarını çok
kez imlâ (dikte etme) yoluyla hazırlardı.
İlk yazılarını, hocası hem de dostu olan gazeteci
Şükrî el-Fazlî’nin tergîb u teşvikiyle 1959 yılında
Bağdat’ta çıkan Te’āvün gazetesinde yayımlamıştır.
1924’te Kerkük’e döndükten uzun bir müddet sonra yazı ve şiirlerini bu şehirde çıkmakta olan Kerkük gazetesinde yayımlamaya başlamıştır. Bir ara
İstanbul’da yayımlanan Yeşil Ada dergisinde 1951
yılında bazı yazıları çıkmıştır.
Şiirleri açık ve sade olup pek sanatlı değildir. Koşma
tarzında olanları içli ve güzeldir. Bir kısım manzumelerini Kerküklü edip ve yazar Vahîdeddin
Bahâeddin Arapçaya çevirmiştir.7
Eserlerinde hep karamsar görünen şairin kötümser
duygusu ve şikâyet edici mizacı konusunda bir
ara meslektaşı Reşit Akif’in kendisine sunduğu bir
manzumede rücu sanatıyla onu bu karamsarlığında haklı göstermiştir.8

7
8

dığı”, “rü’yetullah”, “Allah hakkında şey’ tabirinin kullanılıp
kullanılmaması”, “ma‘dumun şey’ tavsif edilip edilemeyeceği”,
“mevcudatın def‘a-i vâhidede halk edilip edilmediği”, “etfâl-i
müşrikînin azap görüp görmeyeceği”, “cinden peygamber gelip gelmediği”, “ef‘âl-i ibâdın kendileri tarafından mahlûk olması”, gibi enteresan ve çetrefil meseleler vardır.
Kardeşlik dergisi, sayı 8 Kânunuevvel 1961.
Kitabımızda Reşit Akif’in şiirinden örnekler bölümüne bakınız.
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Gerçekten de Hızır Lûtfî’nin hayattan devamlı feryat ve
şikâyeti, ömür boyu katlandığı güçlükler ve duçar
olduğu musibetler yüzündendir. O, bu konuda 3-4
Kânunusâni 1926 tarihli ve henüz yayımlanmamış
kısa ama toplu hatıralar makalesinde şöyle diyor:
“… Elhâsıl güzeşte-i hayâtım yâhud sergüzeştim hakkında
diyebilirim ki –rivâyet-i ma‘nevîye göre– üç yüz altmış tel ile mürettep ve bununla idâme-i mevcûdiyyet
eden rişte-i vücûdumun herhangi bir târına dokunulacak olursa, ihtizâzât-ı hüznengîzinden husûle gelecek nagamât-ı dilsûz, birer figandır. Hâlihâzırda bu
efgān ile tev’em olan hayât-ı merâretâlûdum içinde
her ân ve her mekândaki yâd-ı mâzî vü istikbâli düşündükçe ağlar ve demâdem ağlarım…”
Hızır Lûtfî günlük yaşayışında çok efendi ve âlicenap
bir insan olup, güzel davranışı ve alçak gönüllülükle tanılmıştır. Halk tarafından sevilen ve sayılan
değerli bir edip olarak gönüllerde yaşıyor. Hayatta
herkes ona dayı diye hitap ederdi.
O, yalan ve riyadan hoşlanmaz, ama duyup ve düşündüğünü safvetle yazar ve söylerdi. Sâf ve temiz
gönüllü olan şairin en görkemli meziyeti, hayatı
boyunca bağlı kaldığı yurtseverliğinden bir lâhza
bile ayrılmamış ve taviz vermemiş olması idi. Bu
konuda 25/26 Teşrinisâni tarihinde yazdığı, hakikate uygun şu veciz hatıra sözleri kıymetlidir:
“Mesleğim sâf, niyetim samîmîdir. Bilirim ki bu meslek sahipleri mücâdele-i hayâtta dâima ziyânkâr
ve alelhusûs şu asr u muhîtte pek bedbaht ü nâçâr
olurlarsa aslâ inhirâf ü tebâüd edemiyorum ve edemem. Muhakkak biliyor, görüyor ve anlıyorum ki bu
meslek; hayât ü servetimin, şân ü şöhretimin adüvv-i
bîamânı olursa da rûh u kalbimin muhibb-i bîadîlidir.
Rûhum, maddiyâttan ziyâde dâima ma‘nâ-i te‘âlîyi
sever ve yalnız bu muhabbetle yaşar.”
Eserleri:
1- Hayātda İdāre: 1 Haziran 1926 tarihini taşıyan
orta hacimli 62 sayfalık bu kitap, müellifin kendi
el hattıyla yazılan orijinal nüsha olup 1958 yılında
Kerkük’te Beşīr gazetesini çıkardığımız zaman yazarı tarafından bana armağan edilmiş ve bazı bölümlerini bu gazetede yayımlamışızdır.
Yazar, kitabı hakkında yazdığı üç dört satırlık ön sözünde eserin mahiyetini şöylece açıklıyor:
“Şu eser-i nâçîzi, bir garp âliminin Hayāt-ı İdāre9 hakkında yazdığı kıymettâr bir eserden iktibas ve bunları muhît ve içtimâyâtımızla mukāyese ederek
şahsî hissiyât ve mütâlaâtı ilâve eylemek suretiyle
yazdım.”
Kitap aslında 1913 yılında ölen ünlü İngiliz yazarı Sir
9
16

Doğrusu, görüleceği gibi İdāre-i Hayāt’ tır.
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John Lubbock tarafından yazılan The use of life
başlıklı kitabın10 Muhammet Ali adında bir kişi tarafından Türkçeye çevrilen ve Rumî 1328 (M. 1912)
yılında İstanbul’da İdāre-i Hayāt başlığıyla yayımlanan eserin11 değişik bir biçimi olup Hızır Lûtfî’nin
kalemiyle yeniden Hayātta İāare adıyla özel bir
tarzda hazırlanmış bir eserdir. Şair asıl kitabın
konularını göz önünde tutarak onda verilen bilgilerden bir kısmını kendi kitabına aktarırken bunlar üzeride durmuş, düşünmüş, çevre ve çağının
özel meseleleri karşısında değerlendirme yoluyla
ilâveler yapmış ve böylece esere kendi simgesini
koyabilmiştir.12
2-Hātırāt: Şairin Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna değin
geçen edebî, içtimai ve siyasi anılarını kapsayan
dört ciltlik Hātırāt adlı yazma eseri 1924 yılında
memleketine dönerken Zaho sınır kapısında elinden alınmış ve itlaf edilmiştir.
Şair bu hatıraların, zihninde kalan birkaç yaprak kısa
ama toplu ve yararlı bir özetini 25-26 Teşrinisâni
1925, 3-4 Kânunusâni 1926 ve 9-10 Teşrinisani
1927 tarihlerinde geceleri oğlu Kemal’e dikte etmiştir. Bunlar özel kitaplığımızda duruyor.
3 –İstanbul Mektūbları: On dokuz sayfa tutan özel bir
risaledir. İstanbul’da Avukat Enver Yakupoğlu yanında duruyor.
4 –Fużūlī: Birkaç yıl önce tertip ettiği bu eser, neşredilmek üzere verildiği Kültür Bakanlığı’nda zayi olmuştur. Ancak bunun müsvettelerinden bir bölüğü
sonradan Kardaşlık dergisinde yayımlanmıştır.13 Bu
kitapta, Fuzulî’nin Hicrî 910 yılında doğduğuna dair
babası tarafından yazıldığı söylenen ve tarihli makta beyti
Söyledim oğlumun cevherli bu târîhini
Gül gönül dâim Muhammed zâhir oldu ‘âleme (910)
10 Bkz. The Nuttal Encyclopedia, s. 39, sütun 1, ikinci baskı 1938,
Londra.
11 Bkz. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, s. 658, İstanbul 1974.
12 Hızır Lûtfî’nin meslektaşı Ahmet Medenî, bu eser için yazdığı takrizinde şöyle diyor: “Muhterem üstadımız ve dayımız!
Hayātda İdāre eserinizi okudum. Daha yıllarca evvel gazetelerde intişar eden yazılarınızın takdirkâr ve hayranı iken bu
eserlerinizle kudret-i kalemiyye vü edebiyenizi daha yükselttiniz ve umum sizi tanıyanlar nazarında pek yükselttiniz. Mehazı büyük olduğu kadar büyük ve umumun müstefit olacağı
kadar şümullü bir eser-i kıymetdâr olan bu telifinizle hepimiz
övünebiliriz. Bu hususta zât-ı edîbâne vü üstâdânelerinizi
tebrik ederken sizi tanımak ve bu eserinizi okumak şerefine
nail olduğumdan dolayı kendimi bahtiyar addeder ve bu naçiz
hatıramı da arz ü takdim ile kesb-i fahr [ü] mübâhât eylerim
efendim. Bir yol yoldaşınız.”
13 Bunlardan “Fuzulî Kimdir” başlıklı bölüm sözü edilen derginin
Eylül 1966 tarihli nüshasında Fuzuli’nin “Kanunî Sultan Süleyman ile Görüşmesi” başlıklı bölüm de Mayıs-Haziran 1967 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.
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سویلﻪدم اوغلمك جوهرلی بو تاریخنی
گول گوكل داﺋم محمد ظاهر اولدی عالمه
olan yedi beyitlik manzumenin beş beyti derc edilmiştir. Bu manzume aslında hakiki olmayıp, şair
Mehmet Sadık tarafından düzülen uydurma bir
belge olduğunu “Fuzulî’nin Doğum Tarihi Problemi” başlıklı bir yazımızda belirtmiştik.14 ↓Mehmet
Sadık’ın bu skandalını gün ışığına çıkardığım zaman
kabahatini, hiç sıkılmadan sarahaten itiraf etmiş,
hattâ bu utanç verici olayı yedi beyitli, sanatlı bir
şiirle saptamıştır.15
Bu olay bize Türk şairi Sünbülzade Vehbî’nin şu beytini
hatırlatıyor:
Her sözünde olsa bin türlü yalanı şâirin
Setr eder aybın yine hüsn-i beyânı şâirin
Nesrinden Örnekler:
Hatıra Yazılarından:
Sinn-i Sabâvette Başlayan Dînî Gayem16
“On bir yaşında iken-haşr ü mîzân ve sırâttan bahseden
Mahşeriyye nâm kitabı okumuştu. Yevm-i hesâb ü
‘ikāb olan mahşer gününün hevlengîz dehşetlerini,
fevc fevc ayrılan günahkârların vaz‘iyyet-i pürelemlerini –kıldan ince ve kılıçtan keskin ve beş yüz senelik çıkışı, beş yüz senelik sathı, beş yüz sene de
inişi ki bin beş yüz senelik mesafe tûlü olan– sırât
köprüsünden halkın sûret-i ubûr u mürûrlarını, nazarımda tecessüm ettirdikçe cidden bir mahşer-i
cidâl içinde kalmıştım. Artık dünyâ bana zindân ve
hayât bir bâr-ı girân olarak her şey nazarımda bir
hiçten ibâret kalıyordu. Artık bütün hayâtımı yalnız emîn ü sâlim bir sûrette, sırât köprüsünü geçmek ümniyyesini ind-i İlâhî’de te’mîn eylemek için
ibâdete ve ibâdetin îcâb ettireceği harekâta hasreylemiştim…
On altı-on yedi yaşımdan itibaren tefsîrler, târîhler
mütâlaasıyla iştigāl ve umûm-ı edyân ü
Müslümânlığa ait mezâhibi tetkik etmek ve her
şeyi murâkabe merâkına düşmüştüm.
‘Işâ namâzını teheccütlerle birleştirip kılmaya ve pek
erken uykudan uyanır ve beyaz kara ipliği birbirin14 Kardeşlik dergisi, Teşrinievvel-Teşrinisani 1966 tarihli nüsha.
Rahmetli Mehmet Sadık, yaptığı bu skandalını ortaya koyduğum zaman kabahatini sarahatle itiraf etmiş, hattâ bu utanç
verici olayı hiç çekinmeden dokuz beyitlik bir manzume ile de
dile getirmiştir ki bunun son beyti şöyledir:
Maslahat içün bu günde halka karşı bir yalan
Fitneli bir doğrudan çok iyidir her bir zaman
Denilmeye değer ki Sadık, bu beytin mealini Sa‘dî-i Şîrâzî’nin
Dürūġ-ı maslahatāmīz bih ezrāst-ı fitneengīz دروغ مصلحت آميز
 به از راست فتنه انگيزvecizesinden almıştır.
15 Şairin kendi el hattıyla yazdığı ve bende duran bu manzumenin
tamamını Kerkük’te Olayların Manzum Tarihleri adlı kitapta
kaydetmişimdir. Makta beytini önceki notta derc etmişizdir.
16 9-10-11.1928 tarihini taşıyan bu yazının kitaba almadığımız son
kısmında şairin fikrî hayatındaki son gelişmeler anlatılmaktadır.
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den ayırmak zamanının hulûlüne intizâren âbdest
alır, duâların müstecâp olacağı seher vakitleri-ellerimi semâya kaldırarak ve gözlerimi nücûma dikerek Hâlık-ı kâinâtın semâları donatan yani nevvâr
ü şeffâf yıldızlarını tahayyürle temâşâ ile cehrî
ve kalbî ibâdâtı, sabâh namâzlarını kemâl-i vecd
ü istiğrâk içinde tekbîr ü tehlîllerle edâ ederdim.
Sabâh ve ikindi namâzlarından sonra bir cüz Kur’ân
okumak i‘tiyâdımdı. Hiç bir günâhım yok iken en
küçük bir hareketim, hayâlî tevehhümâtım, nazarımda birer cürm-i azîm teşkîl ederdi; ettiklerime
bin kere tövbeler, nedâmetler ederek, ağlar, ağlar,
ağlardım! Ramazân oruçlarını, farzın sâkıt olduğu
vakit ve mahallerde bile –seferde, sahrâda, misâfir
olduğum bir fakir köylünün hanesinde bulduğum
bir lokma arpa ekmeğiyle veya gündüzleri çöllerde
topladığım bahar otlarıyla akşam iftârı ve sahûr yemeği eyleyerek– tutardım.
Tarîkatleri tetkik ettim. Nakşî tarîkatine intisâp ile tekke
ve mescitlerin karanlıklarında tesbîhât ü ibâdetle
iştigāl eder ve gözlerimi kapayarak, ölmüş, teneşir tahtasında uzanmış, mezâra koyulmuş olduğumu tefkîr ü tecsîmle ilm-i mücerredâta giderdim.
Şeyh olan büyük babamın takvâ netîcesinde cevv-i
semâda tayerân ettiğini işitmiştim. Ben de onun
gibi bir ‘âbid olarak uçaçak ve hattâ keşf ü kerâmet
sâhibi olacaktım!
Bu zihniyet bende kat‘î bir gāye ve ibâdet ü takvâ
bir âdet olmuştu. Fakîrler, mecnûnlar, yetîmler
refîkim ve bunlara muâvenet ve refâkat âdetim idi.
Fukarâya para ile muâvenet mümkün olmadığı anlarda gözyaşlarımı îsâr ederdim.
Ârâmgâhım tekkeler ve mabetlerdir. Mütemâdî zevkim beyâz başlıları ak sakallıları görmekti. Gördüğüm beyâz, yeşil sarıklı mollâlar, saçları arka ve
yanlarına sarkmış dervişler, ellerinde uzun doksan
dokuzlu tesbih ve ağızları anlaşılmaz kelimelerle
müteharrik olan insanlar, seccâdeleri omuzlarında ve abâları başlarında örtülü olan şeyhler, nazarımda îmânın birer rengi kadar sevimli ve kıymetli
eşhâs idi.
Bütün muammâlar umûm felsefî ve lâhûtî sözler
rûhumda sihirkâr tesîrler ve heyecânlar uyandırırdı. Pejmürde ve perîşân kıyafetteki bir mecnûnun
bütün harekâtı ve tekellümü, zihnimde garîb
te’vîllere ve İlâhî ma‘nâlara zemîn teşkîl ederdi. Tebâdürât-ı zihniyyemin iştigālâtı, okuduğum
ve gördüğüm eşyâlar, nazarımda esrârdan birer
nişâneydi; elhâsıl, benim için bütün hilkat ve tabiat
esrârâlûd birer vesîle-i incizâb idi.
Bu âdet ve ibâdet, yirmi üç yaşımdan ve teehhül ederek başlayan hastalıklarımla ve târîh ve edebiyât
kitaplarını mütâlaaya merâkımla biraz gevşemişti.
Bu sırada kitap mütâlaası husuûsundaki şevkim
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aşk derecesini bulmuştu…”

Attılar beni zindân içine
Câni cânavar nâdân içine

Şiirinden Örnekler:
Aşk17
Aşkı meşk eden bana sen idin
Her görünüşte mutlak şen idin
Sevdâ kaynağı bir çemen idin!
Hâl böyle idi i‘tirâf eyle
Artık yetişir gel insâf eyle

Yaralı kalbim dâima sızlar
Nâmuslu insân derdini gizler
Hep gāib oldu merdâne izler
Beni aldatan muhîtim oldu
Bütün belâlar nasîbim oldu
Muhîtimiz dar elimiz dardır
Tevessül ise hicâb u ardır
Bizi soranlar belki ağyârdır
Meded İlâhî bîçâreyiz biz
Kimsesiz mağdûr bînevâyız biz

Pembe yanaklar hayâttı bana,
Şîrîn leblerin cân katar cana
Rûh-ı revânım ne yaptım sana?
Şimdi nedendir acımaz oldun?
Derd-i derûnum hiç sormaz oldun?

Başım büyüdü kurudu yağım
Hazân havâsı döktü yaprağım
Volkan hâlinde bir yanardağım
Kaçınız benden siz de yanmayın
Vefâsız dünyâya hiç inanmayın

Sen ayrılırken kalbim taşardı
Râz-ı nihânım birden coşardı
Hâlimi gören ağlar şaşardı
Nerede o dem, o şirin sözler
Rûhum her ânda o demi gözler

Kuru yerlerde yattım çok zaman
İnledim inledim oldum perîşân
Hakāret eyledi bana nâkesân
Bunların işi zulm ile vahşet
Bir şey tanırlar o da menfaat

Hazîn kalbimin bülbülü sendin
Aşk bahçesinin sümbülü sendin
Seher çağının tek gülü sendin
Her neş’e senle kāim olurdu
Zevk-ı vaslınla dâim olurdu

Eridim tükendim tıpkı mum gibi
Ayaklar altında taşla kum gibi
Yiyip içtiğim bir semûm gibi
Benim bu hâlim giderse böyle;
Bu hayât mıdır? Söyle sen söyle

Şimdi nedendir böyle gadr ettin
Yoksa kimlere nefsin hasr ettin
Böyle değilse nasıl sabr ettin
Ne bir sadâ var ne de bir haber!
Sanki vefâdan kalmamış eser!

Başta felâket kalbimde gamdır
Dünyâda gördüğüm cevr ü sitemdir
Geçen hayâtım derd ü elemdir
Bu mücâdele emelle dâim
Demek musîbet hayâtla kāim

Sana kurbandır hep yoğum varım
Yolna bağladım gönlümü yârım
Yaptığın işi gel koyma yarım
Ağyâr duymasın cânâ bu sırdır
Kalb-i nâlânım sana esîrdir

Çok ni‘metleri teptim ayakla
Kovdum tâli‘im dâim dayakla
Şimdi de Lûtfî böyle sayıkla
Geçmişe mâzî demiştir üstâd
Mâlihulyâyı eyleme mu‘tâd
Bir Âşık-ı Mehcûr19
-Genç şair Osman Mazlum Efendi’ye-

Nihâyet budur senden dileğim
Dest-i lûtfunla gözüm sileyim
Unuttun ise ben de bileyim
Duâ et versin sabır Yaradan
Yoksa şu Lûtfî gitsin aradan
Heyecanlı Acı Levha18
Bizim sâkimiz değilken nâdân
Ağu içirdi bizlere devrân
Dertlere düştük bulmadık dermân
Ağyâr elinden çektiğim çoktur
İmdâda gelen hiç kimse yoktur

Sensiz geçen eyyâma demem ömr-i yalandır
Sensiz yediğim her ne yesem derd ile kandır
Ey mâhcemâlim seni andıkça gözümden
Seller gibi hasret dolu al kaan revândır
Endâmını kim görse olur âşık-ı şeydâ
Göz yakıcı kirpiği ok [u] kaşı kemandır

Bir (. z ) etti ihānet
Böyle insâna binlerce la‘net
Yoktan buldular bana kabâhat
17 Bu manzume 20.01.1947 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
18 Bu eser şairin mahpushane şiirlerindendir.
18
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Bir dilber-i yektâ ki ona kimse eş olmaz
19 Bu manzume 18.4.1949 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
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Sûrette bir insan fakat o rûh-ı revandır
Vaslın bana cennet ve firâkın bana zindan
Gel hâlime bak kalbime gir gör ne vėrandır
Bir dem seni görmek gibi olmaz bana devlet
Envâr-ı cemâlin bana cân feyzresandır
Ta‘rîfi ne mümkün onun evsâfını Lûtfî
Bir ma‘şuka-vicdân o ki bir âfet-i candır
Çal20
-Sayın Tevfik Celâl Efendi’yeTaksîmini tanzîm ederek başla da bâri;
Eğ başını, dikkatle bakıp zorlama târı;
Haydi dediğin nâmeyi sen koyma da yarı
Bu nâme bana âh-ı yetîmân gibi mihnet!
Ninni sesi duysam çöküyor kalbime zulmet
Çal sazını çal... aşk ile pürşevk u şetâret
Dünyâda hayat bu… düşünüp etme nedâmet;
Ettinse rücû‘, kalmaz elinde bu saâdet.

Bir tenezzüh maksadıyla taşra çıksam bir gece
Her taraf aydınlık iken bir şeb-i yeldâ çıkar
Tâliinden etme şekvâ bekle Lûtfî bekle, dė:
Lûtf-ı Hak nâzil olur imdâdına Mevlâ çıkar
Hasbihâl23
-Üstad-ı Muhterem Dede Hicrî’yeKimseye sen dil uzatma uzatırsın dilleri
Böylelikle hem düşersin hem kırarsın elleri
Çaldığın sâz ü kemân u ûd muvâfıktır velî
Fazla zorlarsan eger elbet kırarsın telleri
Şehrimizde sen şiir şehrâhını açtın Dedem
Sen yetiştirdin yine şi‘r u edebmâilleri
Gayr-ı mümkündür dönmez bir de eyyâm-ı şebâb
Gözden akıtsan bununçün bir tahassür selleri
Bizler içün kalmamış zâten hayâttan bir eser
Çok zamân oldu ağarmış saçımızın telleri

Çal sazını çal... gel de beni âteşe yakma
Kesme sesini, eyle devâm hiç bana bakma

Sen bu âciz Lûtfî’yi çoktan tanırsın Hicriyâ
Gel unutma mâziyi yâd et o mes‘ûd yılları
*
Râsihâne Bir Gazel24
“Bu Gazel Mizahi Mi Hakiki Mi ?”
-Sayın Üstad Saîd Besîm Bey’e-

Kalbime ne bir ma‘reke, ne velvele vardır,
Ne haşr-ı serâir, ne de bu gulgule vardır..

Yâr bana telkîn ederken ders-i aşkı bir zamân
Eyler idim zevk ile seyrân seyrân üstüne

Sînem dolu âteş, evet ol âteş-i sûzân,
Bir dûd-i ‘alev rîz-i kesîf, belki de volkan
Lûtfî olamaz çâre sana gelse de Lokmân

Dinlemezken vâizi kalbimde Rahmân var idi
Vesveseyle şimdi var Şeytân Şeytân üstüne

Bu kalb-i melûlüm sevinir gerçi sabâdan,
Ben zevk alıyom şâm ü seher ulvi sadâdan;
Tenhâ kalıyorken duyarım neş’e Hudâ’dan.

Tâli‘im21
Tâliimden bahsedersem bir sürü şekvâ çıkar
Ger tecessüm eylese korkunç bir ejdehâ çıkar
		
İctinâb etsem fezâdan dâimâ endîşenâk
Hâtıra gelmez felâketlerle hep gavgā çıkar
Âşık olup arasam bir gözü şehlâ dilberi
Şüphe etme karşıma bir gözü çakla22 çıkar
Sohbet etmekçün arasam bir refîk-i bâvefâ
Çok vefâsız bîhayâ bir şahs-ı bîma‘nâ çıkar
Şevk ile bulmak dilersem bir edîb-i âkılı
Karşıma Leylâperest bir Mecnûn-ı şeydâ çıkar
20 Bu manzume 12.12.1949 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
21 Bu manzume 30.12.1958 tarihli Beşīr gazetesinde yayımlanmıştır.
22 Şaşı
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Çok zamandır mahrûmum ben meclis-i rindâneden
Durma sâkî ver kadeh fincân fincân üstüne
Yanıyor kalbim harâretten âmân ayranfürûş
Ver bana teskîn içün ayran ayran üstüne
Geldi yârân müjde ile dėdiler öldü rakîb
Kestim Allah yoluna kurbân kurbân üstüne
Tâkati varken edâ eylerdi Lûtfî farzları
Okur idi dâimâ Kur’ân Kur’ân üstüne

23 Bu manzume 13.12.1951 tarihli Kerkük gazetesinde yayımlanmıştır.
24 Kerkük gazetesinin 7.12.1953 tarihli nüshasında yayımlanan
bu gazel, matlaı musarra olmadığından kıta veya mukatta adını alır. Aslında eksik bir gazel olup, Türk şairi Râsih’in:
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne matlalı gazeline
rindâne bir naziredir.
Sayı/Issue 71 العدد
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Türkmen Dağarcığı

Nezir Kırdar
Anılarını Kitaplaştırdı
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Irak Türkmen toplumunun yetiştirdiği devlet ve siyaset
adamları arasında yer alan
Nezir Kırdar, mensup bulunduğu ailenin en çok ilgi çeken şahsiyetlerden biri sayılır.
Kerkük’ün soylu ve tanınmış
ailelerinden olan Kırdarlar,
Irak’tan başka Türkiye’de de
bilinen değerli evlatlar yetiştirmiştir. Meclis-i Mebusan’da
Kerkük milletvekili olan Mehmet Ali Bey, Türkiye’de uzun
süre devlet adamı, bürokrat ve
siyasetçi olarak şöhret olan Dr.
Lütfi Kırdar ve Mimar Sami Kırdar gibi isimler, geçen yüzyılda
üne kavuşmuş Kırdar ailesine
mensup önemli şahsiyetlerdir.
Hacı Muhammed Cemil Beyin torunu, Emin Kırdar Beyin oğlu
olan Nezir Kırdar, hem Irak’ta,
hem Türkiye’de ve hem de
ABD’de tanınan önemli bir iş
adamı ve siyasetçidir. Beş erkek kardeşin en büyüğü olan
Nezir Bey, babasının görevinden dolayı 1929’da Bağdat’ta
doğmuştur. İlkokulun ilk beş
yılını, babasının görevli olduğu
yerlerde, son sınıfını Kerkük’te
okumuştur. Orta öğretimini ise
Bağdat Koleji’nde tamamlamıştır.
Yüksek tahsil için 1946 yılında Türkiye’ye gelmiş ve
İstanbul’da Robert Kolej’de
okuyarak, köklü ve seviyeli bir
eğitim görmüştür. 1951 yılın20
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da buradan mezun olduktan
sonra bir yıllığına burslu olarak İngiltere’ye gitmiştir. Daha
sonra Irak’a dönerek Devlet
Demir Yollarında göreve başlamıştır. Bu arada 6 Şubat 1954
tarihinde Irak’ın tanınmış
şahsiyetlerinden olan Bağdat
Valiliği, Bağdat Şehreminliği,
Musul ve Basra Valiliği yapmış Muzaffer Ahmet Beyin Kızı
Nezhun hanım ile evlenmiştir.
Ellili tarihlerde Irak büyük bir kalkınma hamlesine giriştiği için,
ülkede çok geniş çalışma alanları oluşmuştur. Bu bakımdan
Nezir Kırdar, devlet memuriyetinden ayrılmış, iş hayatına atılarak serbest ticaret ve sanayi
düzenini kurmuştur.
Dünya görüşü zenginleşen ve ufku
genişleyen Nezir Kırdar henüz
27 yaşında iken Eisenhower
Fellowship bursuna aday olur
ve Irak’tan tek kişi olarak seçilir. Böylece eşi ile birlikte Amerika Birleşik Devletlerine seyahat eder. Yetenekli, çalışkan ve
zeki bir insan olarak Bağdat’ta
siyaset erbabı ile de iyi ilişkiler
kurar, bu arada Kraliyet ailesinin de güvenini kazanır. 1957
yılında Kerkük’ten milletvekili
seçilerek Irak Parlamentosuna
girer.
14 Temmuz 1958 tarihinde meydana gelen askerî darbe sonucu Irak’ta kraliyet devrildi ve
Yıl/Year 18 السنة
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monarşi rejimi sona erdi. Bu
tarihten itibaren sıkıntılı yıllar
yaşayan Kırdar, ona rağmen
ayakta kalabildi ve iş hayatına
devam etti. 1963 ihtilalinden
sonra oluşan siyasî konulardan
uzak durmaya çalıştı. Siyasî ve
ekonomik krizlere karşı direniş
gösterdi ve yılmadan çalışmalarını sürdürdü.
Sanayi, ticaret, turizm ve bankacılık sektöründe önemli hizmetler yapan Kırdar, siyaset dışı
faaliyetlerde bulundu. Çalışmalarının yanı sıra acı olaylar
da yaşayan Kırdar, 1987 yılında
İstanbul’da bir büro açtı ve sanayi üretimi üzerine projeler
geliştirdi. İstanbul’da oluşturdukları bitümlü karton imalatını yapacak makineyi Bağdat’a
taşıyarak bir fabrika kurdu.
Yüzde yüz yerli üretim yaptı ve
yurt dışına da mal gönderdi.
Böylece 1988 yılından itibaren
2003’e kadar Ürdün, Suriye,
Dubai, Katar ve Suudi Arabistan ülkelerine ihracat yaptı.
2003 yılından sonra imalathanesini İstanbul Kadıköy’e taşıdı
ve 2010 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Bu tarihten
sonra yerleştiği Moda’da dost
ve arkadaş çevreleri ile sosyal
hayatını sürdüren Kırdar, bazı
sağlık sorunları ile de uğraştı
ve evinde istirahat ederek hayatını sürdürdü. Bir yandan kitap okuyarak vakit geçirirken,
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diğer yandan anılarını da kaleme aldı ve burada tanıtmaya
çalıştığımız kitap ortaya çıkmış
oldu:
Bağdat’tan İstanbul’a Dünüm Bugünüm (Cinius Yayınları, İstanbul, 2016)
Boş oturmayı sevmeyen Nezir
Kırdar, İstanbul Moda’ya yerleştiği tarihten itibaren dost
çevreleri ile sürekli temasta
bulundu. Çok sevdiği Moda
Deniz Kulübü onun adeta bürosu, evi, divanhanesi gibi olmuştur. Fellowship mensupları arasında her zaman itibar
görmesi ve sevilmesi sayesinde onlarla sosyal etkinliklerde bulundu. Sayısız Fellowlar
onun dostluk çemberi içinde
yer aldı.
Hemşerilerini de ihmal etmeyen
Kırdar, onları bir araya toplar, anılarını ve deneyimlerini paylaşır; dünya meseleleri
hakkında görüş ve yorumlarını
dile getirir. Ramazan’da iftar,
Bayram’da buluşma gibi münasebetleri değerlendirerek,
dostlukları ve arkadaşlıkları
pekiştirir. Yemekli sohbet toplantıları düzenlemekten ve
dost çevrelerini ağırlamaktan
son derece haz duyan Kırdar,
bu bakımdan geniş bir çevre
edinmiştir. Devlet başkanları,
Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, milletvekilleri, akademisyenler,
gazeteci ve yazarlar, sanayici
ve iş adamları ile meclislerde
bulunmuş ve onların güven ve
dostluklarını kazanmıştır.
Kitabını kısa bölümlerle sade ve
açık bir üslup içinde anlatan
Kırdar, böylece kalıcı bir eser
bırakmıştır. 116 sayfa tutan
anılar bölümünün sonuna 23
sayfadan oluşan bir fotoğraf
albümü eklenmiştir. Albümde Nezir Kırdar’ın aile çevresi,
gençlik yılları, okul arkadaşları
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ve Fellowlar ile olan özel görüntülerin yanında Irak, Türk
ve dünya ünlüleri ile olan fotoğrafları yer alıyor. Bunların
arasında Irak Kralı II. Faysal,
Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa,
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Eisenhower (8 Mart 1957), ABD
Başkanı Georg Bush ve ailesi,
İspanya Kralı ve Kraliçesi, 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsmail Cem ve eşi,
General Colin Powell, Nobel
Barış Ödülü sahibi Muhammed
Yunus, İbrahim Bodur, Demir
Karamancı, Rahmi Koç, Ülker
Bilimer, Mehmet Baler, John
Wolf, Prof. Dr. Ali Doğramacı,
Murat Yetkin ve eşi.

sosyal meselelerden ders almak için özellikle gençlerimizin bu kitabı mutlaka okumaları gerekir.
Bu güzel kitabı yayımlayan Kırdar’a
doğrusu teşekkür borçluyuz.
Uğraştığı sağlık sorunlarına
rağmen, anılarını kitaplaştırması takdire şayan bir husustur. Nezir Kırdar’ın kalemine,
gönlüne ve eline sağlık derken, okuyucularımızın bu kitabı aşağıdaki adresten temin
etmeleri mümkündür:
Cinius Sosyal Matbaası
Çatalçeşme Sokağı Nu: 1/1
İstanbul (Tel: 0212-528 33 14)

Yaşadığı hayat ve
başından
geçen birçok olaya
rağmen Kırdar,
aslında birçok
siyasî yorumu
ve analizleri kısa
tutmuştur. Özellikle zülf-i yâre
dokunmamak
için bazı gözlemlerini
dile
getirmek kaçınmıştır. Özel sohbetlerinde dinlediğimiz ve daha
derinlemesine
anlattığı hususları, kitabına almamış ki, bunda
da haklıdır.
Bir yandan anılarını
anlatırken, diğer
yandan gençlere
önemli mesajlar
vermeyi de ihmal etmemiştir.
Bu
bakımdan
Kırdar’ın deneyimlerinden,
dünya görüşünden ve hayatından
naklettiği
siyasî, ticarî ve
Yıl/Year 18 السنة
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Sensiz Dünya
Eskisinden Daha Karanlık
Mehmet Ömer KAZANCI
Ben Mehmet’im
Okuryazarsız Merdan Ali’nin
Ozan oğlu
Ustaca masal söyleyen
Şükriye hanımın
İlk canlı barı

Nedir bu kara bulut kaplıyor dünyamızı
Nerelerden esiyor, bu keskin, bu sert rüzgâr
Kime sorduysak kime, diyor ki, bu bir yazı
Hangi kör kalem ile nerede yazıyorlar
Sormadan edemiyor kalbimiz bazı bazı
Kızma bize Allah’ım, ortada bir hata var.

***
Aziz değerimiz Mehmet Merdan’ı kayıp etmemizden
dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü dile
getirmemiz, olanaksız bir türlü. Bu derin üzüntünün büyük bir payı, onun, günümüze kadar
IŞID’ın işgali altında inleyen bir bölgede -Musul
şehrinde- uzun bir süre ağır hastalıklara karşı mücadele verdikten sonra dünyaya veda etmesinden
ve ona karşı üstümüze düşen görevi yerine getirmememizden kaynaklanmaktadır. Düşmanımız
için temenni etmediğimiz o durumu, bu yüksek
değerimiz için yaşadığımıza, içimiz paramparça
oluyor. Suç kimde soruyoruz. Takdire tedbir yoktur biliyoruz. Fakat bu gibi ters takdire, nedense
karşı çıkmadan edemiyor insan.

Mehmet Merdan öyle mi ölmeliydi. Onun kapısını çalan ecel öyle mi vakitsiz çalmalıydı.
Mehmet Merdan, şahsına, kalemine layık bir şekilde,
dostlarının omzunda son yolculuğuna uğurlanmalıydı. Tabutu Türkmen bayrağıyla sarılmalıydı.
Tüm Türkmen kültür adamlarının eşlik ettiği
muhteşem bir cenaze merasimiyle defnedilmeliydi, öyle kimsesiz, öyle sessiz, öyle yalnız değil. Onun, milletine, memleketine, milletinin ve
memleketinin kültürüne verdiği sayısız hizmetler, bunu hakkıyla böyle gerektiriyordu. Oysa
yalnız, kimsesiz ve sessiz yürüdü hakka. Kaderinde, nasıl ki ömrünün en güzel yıllarını, vazife
icabı, Kerkük’ten uzak olarak yaşamak varsa, yine
Kerkük’ten uzak bir yerde yaşamına son noktayı
koymak zorunluluğu da varmış meğer. Kerkük’ü
içten, içtenlikle seven Mehmet Merdan gibi bir
âşık için bu, gerçekten de çok acı bir sonuç oldu.
Hepimizin içinde onulmaz bir yara bırakan bir sonuç. Takdire tedbir yoktur diye kendimizi ne kadar
avutmaya çalışsak, yine de bu yaranın izi, yıllar yılı
belleğimizde etkisini devam ettirecektir.
Mehmet Merdan hayatının ilk dönemini, Polis Akademisini bitirdikten sonra, polis subayı olarak geçirdi. Ancak bu görevde kendini bulamadığı için,
edebiyat ile hukuk konularını önemsemeye başladı. Subayken devam ettiği Müstansiriyye Hukuk
fakültesinden mezun olduktan sonra, Albay rütbesiyle emekliye ayrılarak avukatlıkta çalışmaya
başladı. Bu sırada hukukta yüksek lisan ve doktorasını yaptı, Musul üniversitesinde bir ara öğretim

22
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üyesi olarak çalıştı. Gençlik yıllarından edebiyat
meraklısı olmasına karşın, edebi çalışmalarını,
olgunluk dönemine varmayınca, doğrudan doğruya gün ışığına çıkaramadı. İlk şiir kitabını kırık
iki yaşına vardıktan sonra yayımladı. ‘’ Ağaçların
Yolculuğu / 1982/  ’‘ أسفار الشجرadlı Arapça olan
bu kitap, edebiyat ortamına bir bomba gibi düştü
âdeta. Üslubuyla, diliyle, konu ettiği temalarıyla her kesi şaşırdı, her kesin beğenisini kazandı.
Bunu takiben yayınladığı diğer şiir kitaplarıyla,
akademisyen araştırmacı ve eleştirmenlerin itirafıyla, Arap şiirinde yeni bir çığır açmış oldu. Şiirleri, Musul, Tekrit ve Selahaddin üniversitelerinde, yüksek lisans ve doktora tezlerine konu
olarak, değişik yönleriyle incelendi. Daha sonra
bu tezler kitaplaştırıldı. Bunlardan biri “Mehmet
Merdan’ın Şiirlerinde Kültürel Kaynakların Kullanımı” )(توظيف المرجعيات الثقافية ي� شعر محمد مردان
ف
bir diğeri “Mehmet Merdan’ın Şiirlerinde Teknik
ن
Yapı” )الف� ي� شعر محمد مردان
 (البناءsonuncusu ise
ي ف
“Mehmet Merdan’ın Şiirlerinde Dramı Yapılar”
) (االبنية الدرامية شعر محمد مردانadı altında yayımlandı. Daha önemlisi, tez metinlerini içeren bu kitaplar dışında, şiirleri hakkında yapılan diğer araştırmalarıdır. Bunların bir kısmı bir araya getirilerek
yine kitaplar halinde yayımlanmıştır. Aşağıda gösterdiğimiz listenin “hakkında yapılan çalışmalar”
bölümündeki kitaplardan ele geçenleri, Mehmet
Merdan’ın ne kadar yüksek bir değer olduğunu
anlamak için her kese tesviye ederim.
Bu kitapların içerdiği bilimsel analizler, Mehmet
Merdan’ın şiir dünyasını daha yakından tanımamıza fırsat verdiği gibi, onun, ayrıca, Arapçaya ne
kadar âşık olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak
Mehmet Merdan yalnız Arapçaya âşık bir yazar
değildi. Kendi anne diline de bir o kadar, hatta
daha fazlasıyla vurgundu. Arapçada nasıl kendine özgü bir üsluba sahipse, Türkçede de kendine
özgü bir anlatım tarzı vardı. Kendini kolay ele vermeyen bir tarzdı bu. İlk okunuşta zorlukla üstesinden gelinen, oysa sonuçta çok şeylerin bir arada
ifade edilmeye çalışıldığı anlaşılan bir tarz. Türkçe
yazmış olduğu şiir ve araştırma-eleştirme eserleri
buna şahit.
Mehmet Merdan’ın Türkçe yayımlanan üç kitabı
vardır. İkisi şiir, diğeri ise Türkmen edebiyatında
tanınan çağdaş şairlerin şiirlerini değerlendirme
konusu edinen bir kitap.
“Öncesiz Ateşler/ 1993” ve “Bu Akşam da Seni Özledim/2000” Şiir kitaplarında işlediği konuların
başında, Kerkük’e derinden derine hissedilen bir
özlem, bir hasret yer almaktadır. Bu özlem ve hasret ne kadar bir “Ben” etrafında dönüyor gibi göKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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rünse de, asılında bir milletin özlemini, hasretini
yansıtmaktadır.
“Türkmen Şiirinde İzlenimler” adlı kitabının ön sözünde Türkmen edebiyatçılarının ürünlerini incelemek, irdelemek “hepimizin görevidir”, ancak
bu görevi üstlenenler ve “aramızda eleştiri meselesine önem verenler pek azdır” diye bir gerçeğin
altını çizerek, bu görevi yerine getirmeye çalıştığını bildirmektedir.
Kitapta 27 Türkmen şairinin şiir anlayışları üzerinde durmakta ve şiirlerinde işledikleri ana tema
veya kullandıkları simgeleri açıklamaktadır. Salah
Nevres’e göre «renk» , Nusret Merdan’ın şiirlerinde “yalnızlık bilinci”, Osman Mazlum’un şiirlerinde “kötümserlik”, Mustafa Ziya’nın şiirlerinde
“ümit”, Esat Naip’in şiirlerinde “doğa”, bunlara
bazı örneklerdir. Kitabı, abartılı bir övgü sayılabilir diye, alanında benzeri görülmeyen bir eser
olarak nitelemek istemiyorum. Fakat sicim sicim,
sıcak sıcak dökülen bir alın teri mahsulü olduğunu söylemekte her hangi bir tereddüdüm yok,
çünkü gerçek bu. Mehmet Merdan bu kitapta, öz
ve koyu Türkçeden bir az uzaklaşarak daha kolay
anlaşılabilir, daha kolay kavranabilir bir dil kullansaydı, bu eserine kesinlikle başka bir değer kazandırmış olacaktı.
Ancak bu değeri, Arapça yazmış olduğu benzeri eserlere kazandırmıştır denebilir. Arap çevrelere,
Türkmen şiirini çeşitli yanları, değişik yönleriyle
tanıtmak amacıyla yazmış olduğu bir kaç önemli
Sayı/Issue 71 العدد
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eser vardır. Bunun
ikisini,
yukarıda
sözünü
ettiğimiz
Türkçe
eserinde
kullandığı yöntemi
izlemeyerek hazırlamıştır. Bu eserler “Çağdaş Irak
Türkmen Şiirinden
Portreler”
(مالمح
�كما
�ال
الشعر
من
رت ن ي
)العراق
�المعارص
في
adındadır.
Birisi
devlet tarafından,
ikincisi
Türkmen
Kardeşlik Ocak’ının
hesabına
basılmıştır. Toplam 17
şairin şiirlerinden
seçkin örneklerin
çevrileriyle birlikte
o şiirlerin içeriklerini, konu ve sanat
açısından değerlendirmiştir.
Mehmet Merdan’ın 2003’ten sonra yaptığı
çalışmalardan, kalemini Türkmen kültürüyle edebiyatına tıpatıp adadığını ve bu konularda eşine
rastlanmayacak kadar paha biçilmez eserler meydana koyduğunu görmekteyiz.
Kardeşlik dergisinin başyazarlığını yaptığım sıralarda, derginin kalitesini yükseltmek için, hep görüşünü, önerilerini telefon yoluyla almaktaydım.
Bir defasında, Türkmen kültürünün yaşadığı dar
çemberi zorlamak ve çevremizde yaşayan diğer
etnik topluluklara daha geniş bir açılım sağlamak amacıyla bir proje başlatmaya karar verdik.
Projeye göre çağdaş Türkmen şairlerin şiirlerinden seçkin örnekler alarak Arapçaya çevirdikten
sonra, bunları değerlendirmek için tanınan Arap
eleştirmenlere teklifte bulunmak, yazılan değerlendirmeleri, Kardeşlik dergisinde yayımlamakla
yetinmemek, imkân varsa, memleketin diğer yaygın dergi ve hatta gazetelerinde de yayımlamaktı.
Kendisinin çevirdiği şiirleri, büyük bir kısmı akademisyen olan eleştirmenlere dağıttıktan kısa bir
süre sonra, yazılar dergiye gelmeye başlamıştı.
2013 yılının başından itibaren üst üste, hatta kimi
sayıda iki veya üç yazıyı bir arada yayımlamaya
başladığımız zaman, gerek yazarlar arasında, gerekse de okurlar katında yarattığı etki ile gördüğü
ilgi, bu çalışmayı daha geniş bir biçimde devam
ettirmemizin en önemli bir etmeni olmuştu. Bir
yılca sürdürdüğümüz o proje kapsamında, İsmet
24
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Özcan, Nusret Merdan, Hamza Hamamcıoğlu,
Mehmet Bayat, Salah Nevres, Adnan Kasapoğlu
gibi çağdaş şairlerimizin şiirleri hakkında yaklaşık on iki yazı yayımlamıştık. Birbirinden kaliteli,
birbirinden üstün. Yazarlar, adlarıyla tanınan üniversite hocalarıydı. Bu yazılar daha sonra, Musul
üniversitesi Edebiyat fakültesinde çalışan prof.
Dr. Mehmet Sabır Ubeyd tarafından kitaplaştırıldı. Mehmet Merdan’ın bu işi organize etmekte
harcadığı çaba oldukça büyüktü. Projeyi önerdiğim ilk telefon konuşmamızda “bu işte var mısın
üstat” sorduğum zaman, “varım, elbette varım”
diye cevap verirken ayağa kalkarak cevap verdiğini hissetmiştim. Dolayısıyla, ilk dakikadan projenin başarı sağlayacağı kanaatini yaşıyordum. Öyle
de oldu.
Mehmet Merdan’ın Türkçeye vurgun olduğunu
gösteren diğer çalışması, Türkçeyi öğrenebilmek
amacıyla yazmış olduğu kitaptır. Araplara Türkçeyi
öğretmek amacıyla yazılan bu kitaptan en çok
yararlanan Türkmen gençleri olmuştu. Kendi
dilimizde eğitim veren her hangi bir okulumuzun
bulunmadığı bir tarihte, Hızır gibi meydana çıkan
bu kitap, benzer konulu kitaplar gibi, gençlerimiz
tarafından, dilimizin kimi gramer özelliklerine
vakıf olmak için kapıştırılmıştı. Bu yönde yaşanan
önemli bir boşluğu doldurmuştu.
Mehmet Merdan, çevresi geniş bir yazardı. Musul
Edebiyatçılar Birliğinin aktif üyelerinden biriydi.
Memleket genelinde yapılan bütün kültürel etkinliklerde vardı. Türkmen yazarlarıyla sürekli bir
iletişim içerisindeydi. Herkesle ilgilenmeye çalışırdı. Gurur nedir, bilmezdi. Hakkında bir kaç tez,
birkaç kitap ve onlarca yazıların yazılmasına karşın, gururlanamadı, böbürlenemedi. Hep kendi
kaldı, hep kendi göründü, mütevazı, alçakgönüllü,
sırası gelmeyince konuşmayan, sorulmayınca
cevap vermeyen, fakat cevap verirken ilkesinden, inancından kılcana taviz vermeyen ve her
münasebette Türkmen olduğunu anıştıran bir
şeyler söylemeye, bir şeyler yazmaya çalışan. Bu
yüzden, yaşadığı ortamda, Musul ilinin merkezinde, sevilen bir şahsiyetti, bütün edebiyat çevresi
onun bir Türkmen olduğunu bilirlerdi, hakkında
yazılan yazı ve kitaplarda buna apaçık işaretler
bunmaktadır. Ruhu şad olsun.
Bu vesileyle kardeşleri Nusret Merdan ve Behçet
Gamgin başta olmak üzere tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın. Mekânı
cennet olsun.
Aşağıdaki listede Mehmet Merdan’ın kendi yazmış
olduğu eserler ile hakkında yazılan kitapların adSayı/Issue 71 العدد
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larıyla basılış tarihlerini veriyorum. Belki, bizden sonra bu
günlerin tarihini yazacak olanlar, onu, bu eserleri tekrardan
inceleyerek, bizden daha iyi
anlatacak ve Türkmen kültürüne sunduğu hizmetleri, bizden
daha detaylı, daha layıklı olarak dile getirecektir, kim bilir
belki…
Mehmet Merdan’ın eserleri:
* Türkçe eserleri:
1- Bu Akşam da Seni Özledim. Şiirler. Türkmen Kültür Müdürlüğü, Bağdat (2000).
2- Öncesiz Ateşler. Şiirler. Türkmen Kültür Müdürlüğü, Bağdat (1993)
3- Türkmen Şiirinden İzlenimler.
Eleştiri. Türkmen Kültür Müdürlüğü, Bağdat (1989)

:Arapça eserleri*
. اسفار الشجر – شعر – بغداد
)1982(
- الموصل-ثانية يتألق االشراق – شعر
)1987(
مالمح من الشعر التركماني المعاصر
 بغداد. الجزء األول. دراسة.في العراق
)1980(
مالمح من الشعر التركماني المعاصر
 بغداد. الجزء الثاني. دراسة.في العراق
.)1987( نادي االخاء التركماني
 الموصل.المرشد لتعليم اللغة التركية
)1988(
. دراسة. أغاني وطقوس التركمان
.)2002( كركوك
.من المسرحيات التركمانية المعاصرة
 نادي االخاء التركماني. بغداد.ترجمة
)2008(
حكاية آرزى وقمبر مع دراسة في
 الموصل.ضوء المنهج المورفولوجي
)2008(
 دراسة. تيار الشعر الشعبي التركماني

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

)2008(  كركوك. مع نماذج
دمشق.  االعمال الشعرية الكاملة-10
)2009(
.)2012(  دمشق. منازل الغرق-11
12 دراسة مع.  تيار الشعر الكالسيكي)2013(  بغداد. نماذج
*Hakkında yazılan kitaplar:
) فضاء2010(  محمد صابر عبيد-1
.الكون الشعري من التشكيل إلى التدليل
مستويات التجربة الشعرية عند محمد
 دار نينوى للدراسات والنشر. مردان
.والتوزيع
) توظيف2013(  محمد جواد علي-2
المرجعيات الثقافية في شعر محمد
 طبع على. منشورات الضفاف.مردان
. بغداد.نفقة نادي االخاء التركماني
) تجليات2014(  خليل شكري هياس-3
القصيدة من فضاء التجربة الى معمار
. قراءات في شعر محمد مردان:النص
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

Sordum Mavi Bayrağa
Sordum mavi Bayrağa rengin neden mavidir
Bayrak dedi ey gencim Türklüğün ünvanıdır
Sordum mavi Bayrağa ay yıldız nedir sende
Bayrak dedi ey gencim İslam’ın nişandır
Sordum mavi Bayrağa senin gurur kimindir
Bayrak dedi ey gencim Irak Türkmeninindir

Sordum mavi Bayrağa kimlerdir senin dostun
Bayrak dedi ey gencim Türkler Türk’ün dostudur
Sordum mavi Bayrağa nerelerdir baktığın
Bayrak dedi ey gencim Mendeli Telafer’edir
Sordum mavi Bayrağa sende özellik nedir
Bayrak dedi ey gencim dilim daim yücedir
Sordum mavi Bayrağa senin ATA’n var mıdır
Bayrak dedi ey gencim bu ne acep sorudur

Sordum mavi Bayrağa uğrunda ölen var mı
Bayrak dedi ey gencim cennet firdevs mekandır Sordum mavi Bayrağa seni taşıyan kimdir
Bayrak dedi ey gencim bana aşık olandır
Sordum mavi Bayrağa şehitlerin nerdedir
Sordum mavi Bayrağa yolu sürdüren kimdir
Bayrak dedi ey gencim mezarlıklar doludur
Bayrak dedi ey gencim sizden gelen nesildir
Sordum mavi Bayrağa bu14 Temmuz nedir
Sordum mavi Bayrağa sen anlat bu Kerkük’ü
Bayrak dedi ey gencim bize olan zulümdür
Bayrak dedi ey gencim Türkçülüğün Kudüs’üdür
Sordum mavi Bayrağa yolun nasıl bir yoldur
Sordum mavi Bayrağa Gökkaya kimdir sence
Bayrak dedi ey gencim milli dava yoludur
Bayrak dedi ey gencim bu dava evladıdır

Mehmet Tahsin GÖKKAYA
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Telafer Hatırası
Çürük fikirlere kafa yormazdux
Ortak hizmetlere engel durmazdux
Alışta verişte mezhep sormazdux
Birçox mal ortağı yâdıma düştü

26

Darıxtım düşündüm hayale daldım
Yerin bir bucağı yâdıma düştü
Raftaki defteri yâdıma saldım
Kül kömür ocağı yâdıma düştü

Ağa divanına herkes giderdi
Seyyide mallaya hürmet ederdi
Bir sürüyü bir tek çoban güderdi
Hem solu hem sağı yâdıma düştü

O defter bir şanlı geçmişten anı
Zaferin nişanı mertliğin şanı
Ölünce unutmam aziz vatanı
Cevahir torpağı yâdıma düştü

Bektaş Baba kırığa el koyardı
Malla Mahmud kanı kını yuyardı
İsmail Babayı herkes sayardı
Yuxarı aşağı yâdıma düştü

Memleket bir yanda millet bir yanda
Çadırda çardaxta xaraba xanda
Kara günde ölüm ağzında kanda
Savuğu sıcağı yâdıma düştü

Şemseddin Çayçının koru kayarı
İbrahim Bayğuşun filis ayarı
Sıncolu Naûru Misti Bayarı
Sara Hısso bağı yâdıma düştü

Güzeldir vatanın acı şirini
Bir millet severdi biri birini
Cennet bile tutmaz vatan yerini
Hem kara hem ağı yâdıma düştü

Sakat Rahme vardı serçek silerdi
Ses ün kesilerdi herkes diylerdi
Biraz ücütsüzdü bizi dalardı
Ahili uşağı yâdıma düştü

Ömür boyu yâddan çıkmaz o günler
Zurna nakkaralı toylar düğünler
Ne günden ne güne kaldı sürgünler
Bu çağı o çağı yâdıma düştü

Bitmeyen masallar uzun geceler
Pürçüklü tanbura güzel heceler
Mankal etrafında hoş eğlenceler
Konşular yığnağı yâdıma düştü

Niyetler saf gönül gözler toxıydı
Onun için xer bereket çoxıydı
Dam dama yapışık duvar yoxıydı
Ortağ köşk otağı yâdıma düştü

Ocağ kurulurdu kazan kaynardı
Toy düğün olurdu dünya dönerdi
Yar Köse gelirdi oyun oynardı
Kesevi kapağı yâdıma düştü

Konşular yiyerdi besleme etin
Bize göre çürek almax çox çetin
Otelsiz memleket cömert milletin
Sıfrası konağı yâdıma düştü

El ele tutuşup halay teperdüx
Küreken dururdu alnın öperdüx
Gelinin başına şeker seperdüx
Abrisi duvağı yâdıma düştü
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Axşam üstü sürü çölden gelende
Meleşirdi koyun kuzular hande
Karğasanı narı başın eğende
Kıddahi yarpağı yâdıma düştü

İmtihan günleri tezden kaxarduğ
Koynumuza xurma çürek taxarduğ
Oxuya oxuya düze çıxarduğ
Terse arx kırağı yâdıma düştü

Lale Abdal Börkü yayvan çöllerin
Kenger donbalanı tepe yalların
Yaz günü gelende bizim illerin
Biçini başağı yâdıma düştü

Silenirdi sakat Âbbas’ın tayı
Her eve bir xıttı kireçbent payı
Cellütün topuzu beşirin yayı
Uggarın pıçağı yâdıma düştü

Kana kırağında yarpız koxardı
Unnu Bulağ şırıl şırıl axardı
Anam Kızıl Boyun narı sıxardı
Kıdırı çanağı yâdıma düştü

Mırtıza babamın deri güdügü
Bünyamin Hayyo’nun kamış düdügü
Ninemin çıyrığı anamın dügü
Babamın orağı yâdıma düştü

Kimi Kerem kimi Aslı rolünde
Sevişmeler oldu bağlar yolunda
Gün orta çimerdik Hayyo gölünde
Mahle Bağ yolağı yâdıma düştü

Parça bağ dişiri Çolağ mahlesi
Karanuğ kantarma begler tavlası
Top tepe xurmalığ mervan kalası
Subaşı bulağı yâdıma düştü

Mağzal, iplik nakış tikiş aleti
Çoxıydı bağların xer bereketi
Camamı çögeni incir sepeti
Makufu şakağı yâdıma düştü

Meclisi dağıldı divanımızın
Sedası her yerde kavanımızın
Alçağ tereceli ayvanımızın
Yaruğu suvağı yâdıma düştü

Kimi dokuz kimi on bir yaşında
Malla Dad oynarduk Kırna başında
Büdredim oturdum sekkü daşında
İkindi sıcağı yâdıma düştü

Haftalar sayarım aylar sayarım
Belki bir muştuluğ haber duyarım
Yeddi dağ ardında kaldı diyarım
Anamın kucağı yâdıma düştü

Evelin küvere xışımı çalı
Cicimi tifeli saman xaralı
Aynalı lampası çamır mankalı
Kilve yandırağı yâdıma düştü

Dönüş hülya hayal o Telâfer’e
O güzel memleket mübarek yere
Sino Kızıl Kuyyu Sögütlü Dere
Her ucu bucağı yâdıma düştü

Gerranın rengârenk katık keşkülü
Zelâbdin Raza’nın teclis usulu
Âkkârin şalığı bakkalın çulu
Varrazın saynağı yâdıma düştü

Rıza ÇOLAKOĞLU
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Eskiçağlardan Günümüze Kadar
Türkmen Şehri Kerkük - 1
Abdulhalik BAKIR*
Giriş
Kerkük dünyanın en eski ve en uygar şehirlerinden
biri olarak uzun tarihi boyunca Orta Ortaçağ ve
Geç Ortaçağ dışında şöhretini günümüze kadar
hiç aksatmadan devam ettirmiş ve bu zaman zarfında da birçok medeniyete ve birçok devlete ev
sahipliği yapmıştır1. İnsanoğluna ait en eski iskeletler ve onun ev eşyası olarak kullandığı en eski
buluntular ve eserler bu şehirde ortaya çıkarılmıştır2. Şehrin Asurlular döneminde inşa edilen tarihî
kalesinin günümüze kadar gelmesi, buranın ne
kadar eski bir geçmişe sahip oluğunun en önemli
kanıtını teşkil etmektedir. Antik çağdan sonra bir
süre ihmale uğrayan şehir, çok eski devirlerden
beri burada yaşayan Türklerin, Orta Asya’dan gelen ve kan bağıyla yakınları olan diğer Türklerle
kaynaşması ve bu kitlenin bir bütün olarak Irak’ta
egemen bir güç durumuna gelmesiyle birlikte,
yeniden eski şöhretini kazanmaya başlamış ve bu
şahlanış veya yenilenme hareketi sonucunda da
diğer şehirler gibi, uygarlık yarışında hakkettiği
*
1

2
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Prof. Dr. , Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi- Elazığ.
Kerkük uzun tarihi boyunca sırasıyla, Sümerler, Asurlular, Persler,
Selefkîler, Partlar, Sâsânîler, Râşid Halifeler, Emevîler, Abbasîler,
Selçuklular, Atabekler, Moğollar, Celayirliler, İlhanlılar, Safavîler,
Osmanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, İngilizler, Araplar ve
Amerikalıların egemenliği altında bulunmuştur. Bkz. Bkz. İbnu’lEsîr, el-Kâmil fi’t-Tarih, Beyrut, 1982, c. XII, s. 501; Mustafa Cevad, “Tarihte Kerkük”, (Çev. Ekrem Pamukçu), Kerkük Dergisi, S.
1, Ankara, 1090, s. 14; es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, el-İrâk
Kadîmen ve Hadîsen, Beyrut, 1971, 217; Cemal Bâbân, Usûlu
Esmâi’l-Müdün ve’l-Mevâki’l-İrâkiyye, Bağdad, 1989, s. 248;
Lewis Ma’lûf, el-Müncid fi’l-A’lâm, Beyrut, 1976, s. 586; Erşed
el-Hürmüzî, Hakikatü’l-Vücûdi’t-Türkmâni fi’l-Irâk, Kerkük Vakfı,
İstanbul, 2005, s. 83-99; Erşed el-Hürmüzî, et-Türkmân ve’lVatanu’l-Iraki, ed-Dâru’l-Arabiyye li’l-Mevsu’at, Beyrut, 2005,
s. 55-61; Yeşim Doğan, Tarihte Kerkük, (Basılmamış Lisans Tezi)
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Elazığ,
1992, s. 1; Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük
Maddesi, Ankara, 2002, c. XXV, s. 290; Asri Çubukçu, T. D. V.
İslam Ansiklopedisi, İyâz b. Ganm Maddesi, İstanbul, 2001, c.
XXIII, s. 498; Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi,
Milliyet Gazetesi Yayınları, İstanbul, (Trz.), c. XIII, s. 6639.
Bkz. Fürüzân Kınal, Mezopotamya Tarihi, Ankara, 1983, s. 2324; Takiyy ed-Debbâğ, el-Fihâru’l-Kadîm, Mecelletü Sumer, c.
XX, S. 1-2, (1964), s. 88; Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Ana
Hatları, İstanbul, 1994, s. 42.
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yerini almıştır. Ancak bu yenilenme ve şahlanma
hareketinin belirgin olarak hissedilmesi, elbette
ki, XIX. Yüzyılın sonlarında petrolün burada ortaya
çıkmasıyla doruk noktasına ulaşmış ve bu önemli
gelişme sonucunda da şehrimiz dünyanın en çekici yerleşim merkezi haline gelmiştir3.
En eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun büyük çaba harcayarak ortaya koyduğu medeniyetin
beşikleri durumunda olan şehirleri bütün yönleri
(Siyasî, İdarî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları
itibariyle) ile ele alıp incelemek, tarih araştırmalarının en zor ve en karmaşık alanını oluştursa
gerektir. Zira böyle bir çalışmayı ortaya koymanız
için, en azından çok sayıda ana kaynağı, araştırma
ürünü eseri, makaleyi, ansiklopedi maddesini ve
sözlüğü taramayı ve kullanmayı göze almanız gerekir. Ancak mesele bununla da çözülmez; çünkü
bu saydığımız malzemeyi bulmak, toplamak, ayıklayıp düzene koymak ve onu yazılır hale getirmek
için araştırmacıyı bekleyen yoğun ve zahmetli bir
çalışma temposu beklemektedir. Bunun yanında araştırmacıyı en fazla sıkıntıya sokan bir şey
daha vardır ki, oda bir şehir hakkında toplanacak
malzemenin, o şehri her yönü ile ele almak için
yeterli olup olmamasıdır. Bu aşamada bir yazarın veya bir tarihçinin veyahut bir araştırmacının
karşısına şu iki şeyden birisinin çıkması kaçınılmazdır. Tarihsel malzeme yönünden şanslı olan
şehirler ve anılan yönden şansız olan şehirler4.
İşte bu çalışmada ele almaya çalışacağımız şehir, yani Kerkük şehri ne üzücüdür ki, bir petrol
şehri sıfatıyla günümüzde her yönden ihmale
uğraması hasebiyle şansız olduğu gibi, tarihsel
malzeme yönünden de şansız bir şehrimizdir.
3

4

İzzettin Kerkük, Haşim Nahit Erbil ve Irak Türkleri, İstanbul,
2004, s. 100-101; Yeşim Doğan, s. 7-8; Şule Öztürk, Siyasi Olaylar Çerçevesinde Musul-Kerkük Petrolleri, (Basılmamış Lisans
Tezi), Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Elazığ, 1995, s. 12-13.
Tarihsel malzeme yönünden şanslı olan Orta Doğu şehirlerden
bazılarını şöyle sıralamak mümkündür: Bağdat, Musul, Basra, Kufe,
Dımaşk, Halep, Diyarbakır, Kudüs, San’a, Kahire, Mekke, Medine,
İsfahan. Kerkük gibi Tarihsel malzeme yönünden şansız olan bazı
şehirleri de şöyle zikredebiliriz: Mardin, Harput, Hadr, el-Hîre, Enbar.
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Öyle ki, buranın belli bir dönemine ait herhangi
bir alanını ele alıp bilimsel bir boyutta tanıtmak
neredeyse, imkansız gibidir. Hele bu şehrin her
yönünü bir kitap biçimindeki bir eser boyutunda
değil de bir makale çerçevesinde ortaya koymak
daha da güç olsa gerektir. Fakat bütün bu olumsuz
tabloya rağmen, anılan şehrin bir evladı sıfatıyla
bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissederek
bir nebzede olsa burayı tanıtmaya çalışacağız.
Çalışmamız, şu başlıklardan meydana gelmektedir: Kerkük’ün Adları, Kerkük Hakkında Genel
Bilgiler, Kerkük’ün Tarihsel Geçmişi (Kerkük’ün
Eskiçağ ve Erken Ortaçağdaki Durumu, Kerkük’ün
Osmanlı Öncesindeki Durumu, Kerkük’ün
Osmanlı Devleti’ndeki Durumu, Kerkük’ün
Osmanlı Sonrasındaki Durumu), Kerkük’ün
Ekonomik Yapısı (Tarım, Ticaret ve Sanayi, Petrol,
Kerkük’ün Meşhur Çarşıları ve Hanları, Kerkük’ün
En Eski Değirmenleri), Kerkük’ün Sosyal Yapısı,
Kerkük’ün Dinî Yapısı, Kerkük’ün Kültürel Yapısı,
Değerlendirme, Sonuç, Bibliyografya.
I. Kerkük’ün Adları
Eskiçağlardan günümüze kadar Kerkük çeşitli adlarla anılmıştır. Sümerler zamanında Kerkük’e,
“Kenkehâr” denildiği bildirilmektedir. M. Ö. VII.
Yüzyılda Asur hükümdarı Sartnabal tarafından kurulan veya yeniden inşa edilen şehir, “Sartnabal’ın
şehri” anlamında “Kerhsuluh”5 olarak adlandırılmıştır6. Milattan önce II. Yüzyılın ortalarında şehrin
adı “Arrapkha”7, Selefkiler8 döneminde (İ. Ö 31264) ise Seleukos” olmuştur9. Bazı tarihçiler, M. Ö.
5

6
7
8

9

Kerkük’ün bu adı Aramice’de geçen “Kerhâd beysi suluk” kelimesinin değişmeye uğramış biçimidir. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, el-İrâk Kadîmen ve Hadîsen, Beyrut, 1971, s.
218. M. 410 yılından kalmış ve 1902 yılında Doğubilimci Chabot
tarafından Ari aslı ve Fransızca çevirisiyle Paris’te yayınlanan
“Sinodicon” adlı eserde de bu şekilde geçtiği ifade edilmektedir.
Bkz. Aynı eser, s. 218.
Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi, c.
XXV, s. 290.
Aynı eser, c. XXV, s. 290. Bugün bu isim, Kerkük’ün petrol
bölgesinin yakınındaki mahallenin adı olarak “Arafa” biçiminde
hala yaşamaktadır.
Büyük İskender’in kumandanlarından Seleukos I tarafından
kurulmuş bir hanedanlık (M. Ö. 305-64)tır. Bu hanedanlığa mensup kralların Seleukos olarak adlandırılmaları ile birlikte Suriye
kralları şeklinde de tanınmaktaydılar. Anılan devletin sınırları
Anadolu, Filistin ve el-Cezîre bölgesine kadar uzanıyordu; ancak
egemenlik merkezi Kuzey Suriye’de bulunmaktaydı. Selefkiler
Antakya’yı kurduktan sonra başşehirlerini Seleukos’dan buraya
taşıdılar. M. Ö. 201 yılında meydana gelen Banyas savaşından
sonra Filistin, Güney Lübnan ve Suriye’yi ele geçirmesine
rağmen, komşu devletlerle girişmiş olduğu muharebeler sonucunda Selefkiler devleti zayıflamaya başladı ve Romalıların
M. Ö. 64 yılında doğuya yönelmesi ile de ortadan kalkmış
oldu. Selefkiler, Helenistik uygarlığın doğuya taşınmasında
büyük katkıda bulunmuşlar ve bu amaç uğrunda birçok şehir
kurmuşlardır. Bkz. Heyet, el-Müncid fi’l-A’lâm, Beyrut, 1976, s.
363.
Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet
Gazetesi Yayınları, c. XIII, s. 6639.
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330 yılında Makedonyalı İskender’in, Erbil10’den
Bâbil11 şehrine ilerlediği sırada Kerkük’ün adının
“Mennes” olarak geçtiğini belirtmektedirler12.
Şehir, Aramîler13in kaynaklarında “Kerhâ” ve “Beytü
Selûh” (Selefkiler’in Evi)14, Süryânî kaynaklarında ise, “Kebeltâ” olarak geçmektedir. Bu ad daha
sonra “Cebeltâ” şeklinde de telaffuz edilmiştir.
Ancak muhtemelen müstensih ve yayımcıların bir hatası sonucu el-Makdisî’nin “Ahsenü’tTakâsîm fi Ma’rifeti’l-Akâlîm” adlı eserinde, bu
kelime “Habeltâ” biçiminde kaydedilmiştir15. Yine
Süryânî ve Hıristiyan kaynaklarında burası, “Beytü
10

11

12
13

14
15

Milattan önce III. Binyıldan itibaren çivi tabletlerde adına Arba’il
(Akadca 2dört tanrı şehri”) şeklinde rastlanan Erbil (İrbil; Batı’da
Arbela, Arbeles), Kuzey Mezopotamya’nın en eski ve en önemli
kült merkezlerinden biri olup özellikle aşk tanrıçası İştar ile olan
ilgisini ilk Hıristiyanlık yıllarına kadar sürdürmüştür. Şehir, Zagros
dağlarının batrı eteklerinde Büyük ve Küçük Zap nehirlerinin
arasında, Musul-Bağdat yolu ile Anadolu ve İran’dan gelen başlıca
kervan yollarının birleştiği bir noktada yer almaktadır. Erbil’in,
Hz. Ömer’in bölgeye tayin ettiği ilk vali İyâz b. Ganm veya onun
vefatından sonra 20 (641) yılında Musul valiliğine getirilen Utbe
b. Ferkad es-Sülemî tarafından 18 (639) veya 20 (641) yılında
fethedildiği sanılmaktadır. Bu tarihten sonra şehir sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Atabekler, Moğollar, Osmanlılar tarafından idare
edildi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra burası İngilizler tarafından işgal
edilerek yeni kurulan Irak Haşimî Krallığı’na verildi. 1920 yılında
Irak’ın on dört vilayetinden biri olan Erbil, halen Irak’ın kuzeyinde
oluşturulan Kürt Özerk Bölgesi’nin başşehri ve 333.903 (1985)
kişilik nüfusuyla Irak Cumhuriyeti’nin Bağdat, Basra, Musul,
Kerkük’ten sonra beşinci büyük yerleşim merkezidir. Bkz. Sami esSakkar, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Erbil Maddesi, İstanbul, 1995, c.
XI, s. 272-273.
Dicle ile Fırat nehirleri arasında eski bir şehir olup, kalıntıları,
Bağdat’ın güneydoğusuna 80 km. uzaklıkta ve Hile şehrinin
yakınında bulunmaktadır. Eski doğunun en büyük ve en
meşhur şehirlerinden olan Bâbil’in çevresinde M. Ö. 2. binyılın
başlarında iki aşamada gelişen büyük bir devlet kurulmuştur:
Birincisi, İlk Babil devletidir. Bu devlet, Sümer ve Akad devletlerinden sonra kuruldu ve altın devrini, Hammurabi (M. Ö. 17921750) döneminde yaşadı. Bu esnada anılan devletin sınırları
Mezopotamya’nın her tarafına yayıldı ve burada Astronomi,
matematik ve edebiyat bilimleri büyük gelişme gösterdi. Sonrada da bu devlet Asurlular tarafından yıkıldı. İkincisi ise, Yeni
Babil (M. Ö. 626-539) Devleti’dir. M. Ö. 689 yılında şehir, Asurlu
Sennaherib tarafından yıkıldı; ancak daha sonra burası Aserhaddun tarafından yeniden inşa edildi. Bu tarihten sonra şehir
Ahamanişlerin (M. Ö 539) arkasından da Büyük İskender’in (M.
Ö. 331) eline geçti. Bu hükümdar burayı, İmparatorluğunun
doğu kısmının başşehri haline getirdi ve kendisi de burada öldü.
Bkz. Heyet, el-Müncid fi’l-A’lâm, s. 106.
Cemal Bâbân, Usûlu Esmâi’l-Müdün ve’l-Mevâki’l-İrâkiyye, s. 248.
Milattan önce II. Binyılın son çeyreğinde Suriye çölünün sınırında
yaşayan ve Batı Sâmî dil grubundan çeşitli lehçeler konuşan
göçebe bir topluluk iken sonradan, Basra körfezinden Amanos
dağlarına kadar kuzey-güney , Libnan’dan Kuzey Suriye, Transürdün ve Kuzey Mezopotamya’ya kadar doğu-batı yönlerinde
uzanan çok geniş bir alana yayılarak bu bölgelerde önemli siyasî
ve iktisadî güç halini almış bir kavimdir. Düşmanları tarafından
korkak, hain ve serseri olarak nitelenen Arâmîler, kendilerine
özgü ve yaratıcı bir kültüre sahip bulunmamakla birlikte, ticarî
faaliyetleri ve özellikle kolay anlaşılır dilleri sayesinde neski ve
Ön Asya tarihinde önemli bir katalizatör rolü oynamışlardır. Bkz.
Ali. M. Dinçol, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Ârâmîler Maddesi,
İstanbul, 1991, c. III, s. 268, 270.
Cemal Babân, s. 247.
Bkz. Guy Le Strange, Büldânü’l-Hilâfeti’ş-Şarkıyye, (Trc. Beşîr
Fransis-Gorgis Avvâd), Beyrut, 1985, Dipnut 19, s. 121.
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Kermay” ve “el-Kerh” olarak da geçmektedir16.
“el-Kerh” kelimesi, Arapça bir kelime olmaktan
çok, Nabatça bir kelimedir ve ineklerle koyunları
su içirmek için belli bir yere toplamak anlamına
gelmektedir. Ancak kökü Nabatça olan bu kelime, Irak’taki birçok şehir için de kullanılır; Kerhü
Bâceddâ�, Kerhü’l-Basra17, Kerhu Bağdad18, Kerhü
Cüddân19, Kerhü’r-Rakkâ,20 Kerhü Samarrâ21,
Kerhü Meysân22, Kerhü Abertâ23, Kerhü Huzistân24
gibi25. Lübnan dağlarında bulunan “Kerk”26 köyü,
Şam’daki Belkâ’ Dağları27’nda, Akabe ile Kudüs
16
17

18

19

20
21

22

23
24
25
26

27

30

Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi, c.
XXV, s. 290.
Basra’nın mahallelerinden biri olup, Yakut’un dönemine kadar
kalmışsa da, harabe halinde idi. Abbasiler döneminde görev
yapmış birçok vali ve yüksek rütbeli devlet memuru burada
yetişmişlerdir. Bu memurları şöyle sıralamak mümkündür: elKâsım b. Ali b. Muhammed el-Kerhî, Ebu Ahmed b. Ali b. Nuhammed el-Kerhî, Ca’fer b. el-Kâsım b. Ali b. Muhammed elKerhî, Muhammed b. el-Kâsım b. Ali b. Muhammed el-Kerhî.
Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 507.
Bağdad’ın meşhur mahallelerinden biri olup, kuruluşu
esnasında şehrin tam ortasında yer alıyordu. Ancak Yakut’un
belirttiklerinden kendi zamanında harabelerin ortasında
bağımsız bir mahalle olarak bulunduğu ve sakinlerinin tamamen Sünnî Hanbeli mezhebine mensup insanlardan meydana
geldiği anlaşılmaktadır. Buranın doğusunda Bâbu’l-Basara (Basra Kapısı) mahallesi, güneyinde ise Nehrü’l-Kallâîn mahallesi
bulunuyordu. Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 509.
Irak vilayetinin İran sınırının yakınındaki Hanekîn şehrinin
yanında yer alan ve Şehrizor vilayeti ile Irak vilayetini ayıran
bir kasabadır. Şeyh Ebu Mahfûz Maruf b. el-Firzân el-Kerhî ve
kardeşi İsa b. el-Firzân bu şehre mensupturlar. Ancak burası
başka şahsiyetler de yetiştirmiştir; onları da şöyle sıralamak
mümkündür. Abdullah b. el-Hasaan (Hanefî mezhebi alimlerinden olup, H. 260’da doğmuş ve 340’ta vefat etmiştir.), İbnu’rRutbî, İbrahim b. Abdullah b. Ahmed b. Selâme b. Abdullah
b. Muhalled b. İbrahim b. Muhalled el-Kerhî (bir süre Kadılar
kadısı Ravh b. Ahmed el-Hadisî’nin yerine vekaleten kadılık ve
Hisbe görevlerinde bulunmuş ve 527 yılında vefat etmiştir.).
Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 509.
e-Cezîre bölgesinde bir kasabadır. Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 509.
Sasanî krallarından Feyruz b. Belâş b. Kubâz’a nispet
edildiğinden Feyrûz adıyla da tanınan bir kasabadır. Burası
Samarra’dan eski bir yerleşim merkezi olmakla birlikte,
Samarra’nın kurulmasından sonra oraya bağlanmıştır. Yakut’un
bildirdiklerine göre, kendi zamanında hala canlı bir şehir
görünümünde idi ve Abbasî halifesi el-Mu’tasım döneminde
eş-Şibliyye Türkleri burada ikamet ediyorlardı. Ayrıca elMu’tasım’ın azatlı kölesi Eşnâs et,Türkî’nin burada bir sarayı
bulunmaktaydı. Anlatılanlara göre burası bir tepenin üzerindeki
eski bir şehrin kalıntıları üzerinde inşa edilmiştir. Bkz. Aynı eser,
c. IV, s. 509-510.
Esterabâz olarak adlandırılan ve Irak’ın Sevâd bölgesinde (Irak’ın
güneyi) yer alan bir kasabadır. Taberistan’daki Esterabâz’la
karıştırılmamalıdır. el-Umrânî’den gelen bir rivayete göre Kerhü
Meysân, Bahreyn bölgesinde bir şehirdir. Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 510.
en-Nehrevân şehrinin bir yöresidir. Yakut’un zamanında, enNehrevân şehri tamamen yıkıldığı halde, burası hala canlı bir
şehir görünümündeydi. Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 510.
Hüzistan bölgesinde bir şehir olup, bölge halkı tarafından çoğunlukla
Kerhe şeklinde adlandırılmaktadır. Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 510.
Bkz. Yakut el-Hamevî, c. IV, s. 507-510.
Lübnan dağının eteklerinde yer alan bir köydür. H. 529’da
doğan ve 592’de vefat eden muhaddislerden Ahmed b. Târık b.
Sinân Ebu’r-Rıda el-Kerkî, anılan köye mensuptur. Bkz. Aynı eser,
c. IV, s. 514.
Şam bölgesi ile Vâdi’l-Kurâ arasında Dımaşk’a bağlı bir bölge olup,
en önemli yerleşim merkezi Amman’dır. Birçok köyü ve geniş
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şehirleri arasında yer alan “Kerek”28 kalesi kelimeleri için de aynı şeyleri söylemek mümkündür.
Bunların yapı ve söyleyiş biçimleri, Sâmî kökenli
kelimelerden olan “Kerhe” ye büyük bir uyum
göstermektedir. Üstelik hem “Kerhe” hem de
“Kerh” kelimeleri “Kale” anlamına gelmektedir29.
Kerkük, M. S. II yüzyıldan kalma bir Roma haritasında, “Concon”, Patleymus’un Coğrafya’sında “GorKhora” veya “Kor-Kora” ve Strabon’un eserinde,
“Ertekinî” veya “Kerekinî” ve “Dimitriyâs” şeklinde geçmektedir30. Sasanîler döneminde (İ. S. 224651) “el-Kerm” adıyla anılan Kerkük, bu dönemde Nasturiler31’in yoğun olarak yaşadığı bir kent
halinde idi32. Ancak burası Sasanîler tarafından
“Kermakân” olarak da adlandırılmaktaydı33.
Ortaçağın XIII. Yüzyıl coğrafyacılarından Yakut elHamevî, Kerkük’ü, “Kerhinî”.olarak tanıtmaktadır34. Şehrimiz, H. 626 (M. 1238) yılında vefat
eden İbn Abdulhak’ın, “Merâsidu’l-İttilâ’ alâ
Esmai’l-Emkine ve’l-Bikâ” (Leiden, 1853, c. II,
s. 487) ve İbnu’l-Futî’nin, “el-Havâdisu’l Câmi’a
ve’t-Tecâribu’n-Nâfi’a fi’l-Mi’eti’s-Sâbi’a” (Bağdat,
1351, H. 629 yılı olayları, s. 27, 29) adlı eserleriy-

28

29
30
31

32
33
34

tarlaları bulunan bu bölge, buğdayının kaliteliliği ile tanınmaktadır.
Burada ayrıca Kur’an-ı Kerim’de “içinde güçlü bir kavim vardır”
şeklinde belirtilen el-Cebbârîn köyü ile eş-Şerât (Şam bölgesinin
Şerât’ı) şehri bulunmaktadır. Bkz. Aynı eser, c. V, s. 579-580.
Arapça bir kelime değildir. Şam bölgesindeki el-Belkâ’
dolaylarındaki dağlarda yer alan çok iyi korunan bir kaledir. Eyle,
Kuzlum denizi ve Beyti’l-Makdis arasında bulunan bu kale, etrafı
vadilerle çevrili yüksek bir dağ üzerinde yer almaktadır. Balebek
yakınında bulunan ve içinde, yöre halkı tarafından Hz. Nuh’un
mezarı olduğu iddia edilen uzun bir mezarın yer aldığı büyük bir
köy de aynı adla anılmaktadır. Bkz. Aynı eser, c. IV, s. 514.
Bkz. Mustafa Cevad, “Tarihte Kerkük”, (Çev. Ekrem Pamukçu),
Kerkük Dergisi, S. 1, Ankara, 1090, s. 14. Ayrıca bkz. Yeşim
Doğan, Tarihte Kerkük, s. 1.
Cemal Bâbân, s. 250.
Burada, Nasturilerden kastedilen, Nasturilik yada Nesturilik
diye adlandırılan Hıristiyan mezhebine mensup olanlar kastedilmektedir. Bilindiği gibi, Neturilik ya da nasturilik V. Yüzyılda
İstanbul patriği Nestorius’un İsa’da tanrılık ve insanlık ilişkisiyle
ilgili ortaya atmış olduğu görüşe dayan bir mezhep olarak ortaya çıkmıştır. Anılan patrik, tanrısal ve insal nitelikleri yalnızca
cisimleşmiş kelamın kişiliğine veren yaygın tanrıbilimsel
düşüncenin teresine, İsa’nın biri tanrısal kişilik olan Logos,
öteki insansal bir kişilik olan İsa olmak üzere, bir ikilikten
oluştuğunu savunuyordu. Gerçek bir söz birliğini değil, yalnızca
insansal bir nitelik ve tanrısal bir kişi arasındaki bir birlik ya da
birleşmeyi kabul ediyordu. Öyleyse Meryem, Tanrının annesi
sayılamazdı, yalnızca insan İsa’nın annesiydi. İskenderiyeli aziz
Kyrillos’un etkisindeki Efes konsili (431) ve Khalkedon konsili (451), Nestorius’un öğretisine karşı çıkmışlardır. Ancak Pers
kilisesi’nde olumlu karşılanan Nesturilik, Nesturi kilisesi adı
altında toplanan bazı doğulu Hıristiyan topluluklarda günümüze
kadar varlığını sürdürmüştür. Bkz. Komisyon, Büyük Larousse
Sözlük ve Ansiklopedisi, Nasturiler Maddesi, c. XVII, s. 8608.
Aynı eser, c. XVII, s. 6639.
Lewis Ma’lûf, el-Müncid fi’l-A’lâm, s. 586. Ayrıca bkz. Ahmet
Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi, c. XXV, s. 290.
Yakut, Kerkük’ü şöyle tanıtmaktadır: Burası, Dakuka ile Erbil
arasında iyi korunan güzel bir arazi üzerindeki bir kaleden ibarettir.
Ben burayı gördüm; o aynı zamanda yüksek bir tepe üzerindedir
ve küçük bir suru vardır. Bkz. Yakut el-Hamevî, c. IV, s. 510.
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le, H. 630 (1232) yılında vefat eden İbnu’l-Esîr’in
“el-Kâmil fi’t-Tarih” adını taşıyan eserinde de
aynı adla anılmaktadır35. Bunun dışında el-Cezîre
bölgesi tarihçilerinden İbn Şeddâd, “Tarihu Benî
Selçuk” adlı eserin yazarı Sadreddin el-Hüseynî
ve VIII. yüzyıl tarihçilerinden ve aynı zamanda
“Mesâliku’l-Ebsâr fi Memâliki’l-Amsâr” adlı eserin yazarı İbn Fazlallah el-Ömerî, şehrimizi anılan
isimle zikretmektedirler36.
Bu ise daha önce belirttiğimiz Kerkük’ün adlarından
olan “el-Kerh”in azıcık değişmiş şeklinden ibarettir. Şehir, 1380 yılında Timur tarafından fethedildikten sonra ilk defa olmak üzere bugünkü Kerkük
adını almıştır37. Kerhinî kasabasına “Kerkük” adının verilmesinin, Akkoyunlular38 döneminde gerçekleştiği de ileri sürülmektedir39.
Ünlü Irak Türkmen düşünür ve tarihçisi Mustafa
Cevâd40’ın görüşüne göre, bugünkü Kerkük adı35
36
37
38

Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 218.
Bkz. Yeşim Doğan, s. 2.
Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c. XIII, s. 6639.
Oğuzlar’ın Bayındır boyuna mensup olduklarından kendilerine
Türk kaynaklarında Bayındır Han Oğlanları, İran kaynaklarında
Bayındıriyye adları da verilir. Çeşitli oymaklardan meydana
gelmişlerdir. Muhtemelen Moğol istilası üzerine Anadolu’ya
gelen Türkmenler’den olup Diyarbekir’in Ergani yöresine
yerleştiler ve Artuklular’a bağlandılar. Tarih sahnesine çıkışları,
1340’ta Tur Ali Bey (1340-1362) idaresinde Trabzon Rum
İmparatorluğu’na yaptıkları akınlarla başlar. Tur Ali Bey Erzincan
ve Bayburt hakimleri ile birlikte 1348’de Trabzonu,’u kuşattıysa
da bir sonuç alamadı. Trabzon Rum İmparatoru III. Alexios, kız
kardeşini Tur Ali Bey’in oğlu Kutlu Bey’e (1362-1388) vererek
onunla akrabalık kurdu. Kutlu Bey’den sonra hüküm süran Akkoyunlu hükümdarlarını şöyle sıralamak mümkündür: Ahmed
Bey (1389-1403), Kara Yülük Osman Bey (1403- 1435), Ali Bey
(1435-1438), Sultan Hamza (1438-1444), Cihangir Mirza (14441453), Uzun Hasan Bey (1453-1478), Sultan Halil (1478-1478),
Sultan Yakup (1478-1490), Baysungur Mirza (1490-1492),
Rüstem Bey (1492-1497), Göde Ahmed (1497-1498), Murat, Elvend ve Muhammedi Mirzalar (1498-1508). Bkz. Faruk Sümer,
T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Akkoyunlular Maddesi, İstanbul,
1989, c. II, s. 270-273; İlhan Erdem-Kazım Paydaş, Ak-Koyunlu
Devleti Tarihi, Ankara, 2007, s. 61-159.
39 Yeşim Doğan, s. 3.
40 Aslen Kerkük Türkmenleri’nden olup, 1905’te Bağdat’ta dünyaya geldi. 1922’de Bağdat Daârü’l-mualliîne’l-ibtidâiyye’de
okurken başta dil âlimi Tâhâ er-Râvî olmak üzere hocalarının
dikkatini çekti ve Mecelletü’t-Tilmîzi’l-‘Irâkî’de şiirleri
yayınlanmaya başladı. 1924 yılından itibaren sırasıyla
Nâsıriye’de en-Nâsıriyye, Basra’da, es-Seyf, Bağdat’ta elMe’mûniyye ve el-Kâzımiyye medreselerinde öğretmenlik
yaptı. Bu esnada el-İrfân el-Lübnâniyye ve Bağdat’ta çıkarılan
Luğati’l-Arab adlı dergilerde makaleleri yayınlandı. 1934’te
Kahire’ye, sonra da Fransa’ya gitti. 1939 yılında Sorbonne
Üniversite’sinde Abbasîlerin son dönem siyaseti hakkında doktora yaptı. Arkasından Bağdat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
hocalık yaptı. 1962’de İslamî Araştırmalar Enstitüsü’nün
başkanı ve birçok bilim kurumunun üyesi olan ve aynı zamanda
Fransızca, İngilizce, Farsça ve Türkçe bilen Mustafa Cevâd 17
Aralık 1969 yılında Bağdat’ta vefat etti. Yazarın, yayınlanmış
13 eseri, eş-Şu’ûrü’l-münsecem fi’l-kelâmi’l-muntazam adında
bir şiir divanı, çeşitli dergilerde çıkmış makaleleri, 2 çeviri eseri ve 10’un üzerinde bağımsız ve başka yazarlarla müştereken
yayınlanmış neşirleri bulunmaktadır. Bkz. Mahmûd el-Arnaût,
T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Mustafa Cevâd Maddesi, İstanbul,
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nın, anılan “Kerhinî” şeklinden, önce “Kerki”, sonra da Farsça’nın küçülme metodu ile “Kerik”, daha
sonra da Kerkük şekline dönüşmüştür41. Ancak
“Kerkük” kelimesinin bugünkü şeklinin, şehrin
dışında ezeli bir ateş olarak yanmakta olan ve
günümüzde “Gürgürbaba” (eski adıyla Gor-Khora
veya Kor-Kora) olarak adlandırılan yerin adından
türetildiği de ileri sürülmektedir42.
Bugün Iraklı Araplar, Kerkük kelimesini, “Kerkûk”,
batılılar ise “Kirkuk” şeklinde telaffuz etmektedirler. Batılıların Kerkük kelimesini anılan şekilde
kullanmalarının en önemli nedeni olarak, bu adın
Avrupalı Doğubilimcilerin eserlerinde bu biçimde
geçmesi gösterilmektedir43.
II. Kerkük Hakkında Genel Bilgiler
Kerkük; Irak’ı meydana getiren 14 (Şimdi ise bu sayı
18’dir) vilayetten biri olup, yüzölçümü 19873 kilometre karedir. 1957 nüfus sayımına göre yabancılar hariç şehrin nüfusu 388,912’dir44. Bağdat’tan
270 kilometre uzaklıkta yer almaktadır45. Deniz
seviyesinden 310 m. yükseklikte bulunun şehrin
kuzeybatısında Küçük Zap46 Vadisi, güneybatısında
Hamrin47 Dağları, güneydoğusunda Diyala48 Vadisi
ve Kuzeydoğusunda Zagros49 Dağları yer almaktadır50.
Irak yönetimindeki Kerkük vilayeti 1957’de merkez
ilçe, beş nahiye ve 520 köyden oluşmaktaydı.
Kerkük vilayetinin diğer ilçeleri olan Kifri51’nin
41
42
43
44
45
46

47

48
49
50
51

2006, c. XXXI, s. 289-290.
Bkz. Cemal Bâbân, s. 249.
Aynı eser, s. 247.
Bkz. Mustafa Cevad, s. 14.
es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 216.
Cemal Bâbân, s. 247.
Aşağı Zap olarak da adlandırılan bu nehir, Irak toraklarında
ilerleyen Dicle nehrinin kollarından biri olup, Ca’ber kalesi
yakınında anılan nehre dökülür. Meşhur Dukan barajı da bu
nehrin üzerine inşa edilmiştir. Bkz. Komisyon, el-Müncid fi’lA’lam, s. 318.
Yüksekliği 300 metreyi aşmayan bitki örtüsünden yoksun dağlar
silsilesinden ibaret olup, Iran sınırından Irak topraklarında yer
alan el-Fetha yakınında Dicle nehrine kadar devam etmektedir.
Aynı eser, s. 259.
Dicle’nin kollarından biri olup, Bağdat’ın güneyinde bu nehre
dökülür. Her iki yanında ise yıkık durumdaki bazı şehirlerin
kalıntıları bulunmaktadır. Bkz. Aynı eser, s. 293.
İran’ın kuzeybatısında yer alan dağlar silsilesidir. Bkz. Aynı eser, s. 319.
Yeşim Doğan, s. 4.
Irak’ın Diyala vilayetine bağlı, Baba Şehsuvar dağının eteklerinde ve aynı zamanda Bağdat ile Kerkük arasındaki demiryolunun yakınında yer alan bir kaza olup, nüfusu 8500’dür. 318 köyü
bulunmaktadır. Şehre verilen adın, doğusunda yer alan Nâsâlih
tepelerinde bol miktarda bulunan ve zift veya taş kömürüne benzeyen Kifr maddesinden geldiği söylenmektedir. Ancak Ücüncü
Ur Sülalesi (M. Ö. 2050-1950) dönemine ait çivi yazılarında burası
Kimâş olarak geçmektedir. Hatta bu adla ifade edilen bu şehir, o
dönemlerde Şemrurum (Bugünkü Altun Köprü nahyesi) ile birlikte devletin kuzeydoğusundaki dağlara uzanan kara yollarını
koruyan kalelerden ibarettiler. Osmanlılar döneminde Salahiye
olarak adlandırılan bu şehrin, 193 yıl önce yani 1814 dolaylarında
kurulduğu ileri sürülmektedir. Şehrin bugünkü nüfusu, ancak
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312, Çemçemâl52’in 202 ve Tuzhurmatu53’nun
234 köyü vardır. Böylece Kerkük vilayetine toplam 1274 köy bağlıdır. 1976’dan sonra Irak’taki
idarî yapı yeniden değiştirilmiş, vilayetlerin sayısı
arttırılarak 18’e yükseltilmiştir. Bu arada Kerkük
vilayetinin adı da Temîm54 olarak değiştirilmiştir.
Ancak bu vilayetin merkezinin adı yine Kerkük
olarak kalmıştır.
1990’da Kerkük vilayeti merkez Kerkük ve Havice55 kazası olmak üzere iki kazadan meydana gelmektedir. Kerkük kazasının Karahasan56, Şivân57, Tâzehurmatu58, Dâkûk59 ve

52

53

54

55
56

57

58

59

32

1914’ten sonra Eski Kifri’den buraya yerleşmiştir. Önemli mahallelerini şöyle sıralamak mümkündür: İsmail Bek, es-Sâde, İmam
Muhammed, 17 Temmuz. Bkz. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzak elHasenî, s. 223; Cemal Bâbân, s. 254-255.
Kerkük ile Süleymaniye şehirleri arasındaki kara yolunun
ortasında yer alan bir köydür. Burası aynı zamanda birincinin
doğusundan 49, ikincinin batısından 65 Km. uzaklıktadır.
Yerleşim merkezi, çok eskiden yakınında burayı savunmak için
inşa edilen bir tepenin yanında yer alır; tepenin üzerinde hala
kalıntıları gözle görülen bir kale bulunmaktadır. Son zamanlarda
burası büyük bir gelişme gösterdi ve devlet memurları için lojmanlar yapıldı, dükkanlar ve bir ana cadde, bir postane bir ilkokul hizmete açıldı. Kazanın köylerle birlikte nüfusu 16.135,
ancak 1947 sayımına göre kaza merkezinin nüfusu 29811’dir.
Buranın Ağcalar ve Senkav adında iki nahiyesi ve 161 köyü
vardır. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 226.
Eskiden Kerkük’e bağlı bir kaza iken Salahaddin (Tikrit) şehrine
bağlanmıştır. Anılan kaza, Bağdat-Kerkük karayolu üzerinde
ikincinin güneydoğusundan 70 km. uzaklıkta yer alır. Nüfusu
13860!dir, en önemli mahalleleri şunlardır: Mustafa Ağa, Cumhuriyet, Orta, Cefle. Kazanın adı ile ilgili çeşitli rivayetler ileri
sürülmektedir. Bunlardan en akla uygun olanı ise, adının Asurlular döneminde Hirmeti olarak geçmesi nedeniyle zamanla
Hurmatı şeklinde telaffuz edilmesidir. Ayrıca bölgede bolca tuz
bulunması hasebiyle de buranın adının Tuzhurmatı olarak şekil
almıştır. Bkz. Cemal Baban, s. 195-196.
Bu ad, Kerkük’e, 1 Haziran 1972’de Irak hükümetinin, 69
numaralı kanun çerçevesinde, Musul-Kerkük petrollerini
millileştirerek yabancı şirketlerin malvarlıklarına el koymasından
sonra verildi.
Irak’ın kuzeyinde Kerkük’e bağlı bir kaza olup, aynı adı taşıyan
kazanın merkezidir. Bkz. Komisyon, el-Müncid fi’l-A’lam, s. 262.
Kerkük kazasına bağlı bir nahiye olup merkezi Kerkük’ten 25 Km
uzaklıkta yer alan Leylan köyüdür. Nahiyenin nüfusu 12498 kişidir.
Buraya bağlı köylerin adaları ise şöyledir: Badava, Halid, Baziyani,
Siyah Mansur, Salihi, Furkan, Yarımca. Nahiye bu adı, bölgede
hüküm süren Akkoyunlular zamanında görev yapan Kara Hasan
adında bir kumandandan almıştır.Bkz. Cemal Baban, s. 227.
Kerkük Kazasına bağlı bir nahiye olup, nüfusu 16282 kişidir. Eskiden buranın merkezi Haci Bihan idi, fakat daha sonra şimdiki
adıyla Ridar köyüne taşınmıştır. Buranın 76 köyü bulunmaktadır;
en meşhurları ise Kelavkut ve Ömer Mendan köyleridir. Bir rivayete göre, Ömer Mendan, Hz. Peygamberin sahabilerinden
birinin adıdır. Bkz. Aynı eser, s. 180.
Kerkük kazasına bağlı bir nahiye olup, sakinlerinin büyük bir kısmı
Türkmenlerden oluşmaktadır. Bir rivayete göre, nahiye adını, taze
hurmadan almıştır. Burada hurma yetişmediği gibi, nahiyenin
adıyla ilgili farklı rivayetler de bulunmaktadır. Bkz. Aynı eser, s. 81.
Yakut el-Hamevî, (c. II, s. 523) burayı şöyle tanıtmaktadır: Erbil
ile Bağdat arasında meşhur bir şehir olup, haberler ve fetihleri
ele alan eserlerde adı geçmektedir. Burada meydana gelen bir
savaşta Haricîler hezimete uğratıldı. Aslında burası, çok eski
bir şehir olup, Kerkük ile Tuzhurmatu arasında bulunan ve eski
adıyla Rûhâne, yeni adıyla da Tavuk Çay olarak bilinen nehrin sol
tarafında yer almaktadır. Bugün ise burası, Salahaddin vilayetindeki Tuzhurmatu kazasına bağlı bir nahiye olarak Bağdat yolu üzerinde, Kerkük’ten 40 km. uzaklıkta yer almaktadır. Önemli maKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Beci60 isminde beş nahiyesi bulunmaktadır. Havice kazasının ise Abbas ve Riyaz adlı iki nahiyesi vardır. Kerkük
şehrinin nüfusu son yıllarda 400.000’i biraz geçiyordu
(1987’de 418.624). Merkezi Kerkük olan vilayetin nüfusu ise 592. 869 idi61. Ancak şu anda kuzeyden gelen aşırı
göç dalgası sonucunda bu nüfus 1.100.000’in üzerine
çıkmış durumdadır.

Kerkük’ün Türkmen köylerinden bazıları şunlardır: Tirkalan, Çardağlı, Biravcılı, Kızlıyar, Bacvan,
Laylan, Beşir, Hamzalı, Tobzava, Yaycı, Bılava,
Karatepe, Horoz, Yahyava, Tercil, Matara, Hasar,
Ömermenden, Şıvan, Hasadarlı, Küküz, Karanaz,
Büyük Elbuhasan, Küçük elbuhasan, Zincilli,
Şekere, Üç tepe, Köteburun, Dombalan tepe,
Bastamlı, Kuşiye, Yalancıya, Kümbetler62. Bu satırların yazarı da, Osmanlı Padişahı IV. Murat
zamanında kurulan, sonra 1980’lerde zalim
Saddam rejimi tarafından yıktırılan ve daha sonra da Amerikan işgalini muteakip Irak Türkmen
Cephesi tarafından çağdaş bir proje çerçevesinde
yeniden inşa edilen bu sonuncu köyde doğmuş
ve çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Allah, elbetteki yıkanları değil, yeniden inşa edenleri bu
güzel davranışlarından dolayı ecir ve sevabına nail
edecektir.
Günümüz Kerkük’ü aşağı-yukarı 40 m. yükseklikte bir
tepe üzerinde yerleşmiş olan kalenin etrafına yayılmış bir şehirden ibarettir. Kale, yıkılışına kadar tek
başına küçük bir şehir oluşturmaktaydı. Burası eskiden ele geçirilmesi çok güç bir mekan olarak bilinirdi, fakat bugün aynı özelliği taşımamakla birlikte,
Keldanî Hıristiyanlarla Türkmenler tarafından iskan
edilmiş durumdadır. Buradaki bazı evler, Kerkük’ün
oba kısmına bakmaktadır; bu ise özellikle otların
yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bahar aylarında şehre
çok güzel bir görünüm kazandırmaktadır.
Eskiden Kerkük’te iki büyük camii bulunmaktaydı;
bunlardan birincisi “Ulu camii” (ona, “Merimâne”
adı da verilir), diğeri ise “Danyal Peygamber
Camii”63 olarak adlandırılmaktaydı. Bugün ise

60
61
62
63

halleleri, Saray, Muruz, Hüseyniye, Tekye, Arabli ve Demirci’dir.
Şehrin çok yakınında, insanların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Hz.
Hüseyin’in oğlu İmam Zeynelabidîn’in, makamı bulunmaktadır.
1947 nüfus sayımına göre buranın nüfusu 59.029 olarak tespit
edilmiştir. Ayrıca buranın 207 köyü vardır. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzak el-Hasenî, s. 15; Cemal Bâbân, s. 110.
Aynı ismi taşıyan bir kazanın merkezi olup Salahaddin şehrine
bağlıdır. Bağdat-Musul karayolu üzerinde yer alan Bec Tiklrit’ten
44 km. uzaklıktadır; nüfusu ise, 6785’dir. Bkz. Aynı eser, s. 70.
Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi,
c. XXV, s. 292.
Cemal Abdullah Sait, Kerkük Rehberi, Erbil, 2001, s. 68-70.
Görkemli minaresi ile meşhur olan bu camii, Kerkük’ün en eski
camilerinden biridir. Moğol döneminin sonları veya Timur Bey
döneminin sonlarında inşa edildiği sanılmaktadır. Sekizgen bir
taban üzerinde, güzelim kolon ve yaylar, camiinin yan tarafından,
kalenin göbeğinde görkemli şekilde dikili durumdadır. Camii,
bu haliyle de kaleye canlılık ve eşsiz bir güzellik kazandırmıştır.
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şehrimizde onlarca camii ibadete açık bulunmaktadır. Adı geçen ikinci camide, Hanaya, Azraya ve
Mikail adında üç kişiye ait olduğu iddia edilen
mezarlar yer almaktadır. Yahudilerin bir iddiasına
göre, Danyal64 Peygamber’in mezarı bu camide
gömülüdür. Ancak bazı tarihçilere göre ise Danyal
Peygamber Hüzistan65’da vefat etmiş ve buraya
bağlı Tüster66’de defnedilmiştir67.
Osmanlılar döneminde Irak, üç bölgeye ayrılıyordu:
Bağdat, Basra68 ve Musul. Musul eyaletine bağlı
üç vilayet vardı; Kerkük, Erbil ve Süleymaniye69.
Musul eyaleti, bir coğrafi bölge olarak; çöl ikliminin dışında kalmaktadır. Özellikle batıdaki Himrin
Dağları, bu iklimin ayrılış noktasını oluşturmaktadır. Bölgenin yüksekliği, güney çöl bölgesinden
coğrafi bir farklılık gösterir. Kerkük, coğrafi durumuyla, Irak’ın kuzey kısmının yağmur alan verimli
bir bölgesini oluşturur. Bu nedenle de hayvancılık
ve tarıma elverişli bulunan, toprağı olukça sarp
doğu kısmı ile, kurak ve hemen hemen düz batı

64

65
66
67
68

69

Camii duvarlarında tarihi belli olmayan Arapça bir kitabe yer
almaktadır. Kerküklüler, doğru olmasa da, bu yazının Danyal Peygamber tarafından yazıldığına inanmaktadırlar. Bkz. Aynı eser,
s. 32-33.
Ahd-i Atik’te adı Daniel olarak geçmektedir. Danyal İbranice’de
“Tanrı hükmetti” veya “Benim hakimim Tanrı’dır” anlamına
gelmektedir. Anlatılanlara göre, Danyal, milattan önce VI.
Yüzyılda Babil sarayında yaşamış bir Yahudi peygamberdir;
İsrailoğulları’nın Yahuda kabilesinden ve kral zürriyetindendir.
Bkz. Ömer Faruk Harman, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Danyal
Maddesi, İstanbul, 1093, c. VIII, s. 480.
İran’ın önemli eyaletlerinden biri olup, bol akar suları, şekeri,
meyveleri, hububatı ve ipekli elbiseleriyle şöhret kazanmıştır.
Bkz. Yakut el-Hamevi, c. II, s. 462-463.
Huzistan’da en büyük şehir olup, Şuşter’in Arapçalaştırılmış
şeklidir. Burası, Hz. Ömer döneminde Ebu Musa el-Eş’ari
tarafından fethedildi. Bkz. Aynı eser, c. II, s. 34-36.
es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 218-219. Ayrıca bkz. elKazvini, Asaru’L-Bilad ve Ahbaru’l-İbad, Beyrut, (Trz.), s. 171.
Bağdat’ın 420 km. güneydoğusunda Dicle ile Fırat nehirlerinin
birleştiği noktanın 50 km. güneybatısında yer alır. İklimi oldukça
serttir. Kışları soğuk geçer; yaz aylarında ise şehirde kavurucu
bir sıcaklık hüküm sürer. Sıcaklar ancak kuzey rüzgarlarıyla
hafifler; güney rüzgarları yakıcıdır. Basra kelimesi, Arap dilinde “siyah taş” anlamına gelmektedir. Eskiden, el-Hureybe
ve el-Busayra olarak da bilinen Basra, Müslümanlar tarafından
fethedilmeden önce, Farslara ait sınır savunması için kullanılan
bir kasaba idi. Burası, Hz. Ömer döneminde, komutan Utbe b.
Gazvan tarafından bir askerî merkez olarak seçilmiş, zamanla
Arap kabilelerinin yerleştirilmesi neticesinde de büyük bir şehir
haline gelmiştir. Basra, mevki olarak Dicle nehrinden oniki mil
uzaklıkta bulunmaktadır. Şehir, Dicle ile paralel bir görünüm arz
ederken, kara kısmında yer alan yapıları da el-Bâdiye yönünde
uzar gider. Burası, verimli toprakları, bol hurması ve nehirleri ile
tanınmaktadır. Bkz. Abdulhalik Bakır, Hz. Ali ve Dönemi, Ankara,
2004, s. 306; Abdulhalik Bakır, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Basra
Maddesi, İstanbul, 1992, c. V, s. 108.
Irak’ın kuzeyindeki dağlık bölgede yer alan suyu bol bir
şehirdir. Doğusunda İran, batısında Kerkük, kuzeyinde Erbil ve
güneyinde İran ve Diyala şehrinin bir kısmı yer almaktadır. En
önemli ürünü tütün, ceviz, badem, fıstık ve fındık, zeytin, palamuttur. Ayrıca buranın balı da meşhurdur. Şehrin yüzölçümü
11852 kilometre karedir; 1957 nüfus sayımına göre nüfusu ise
299,978’dir. Buranın es-Süleymaniyye, Halepçe, Şehrbazar ve
Bişder adında dört kazası bulunmaktadır. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 227-228.
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kısmı arasında bir geçit alanı yer alır70.
Kerkük’ün ortasından kışın taşan, yazın kuruyan
Hasa71 çayı geçer. Hasa çayı şehri Eski yaka ve
Korya72 yaka olmak üzere iki yakaya ayırır. Kale
ile beraber şehir üç kısma bölünür. Kale askerî
yönden stratejik öneme sahiptir ve şehrin ilk
yerleşim yeridir. Çevresine hâkim surları ve dar
sokakları vardır. Kerkük’e uğrayan seyyahlar kalenin etrafındaki surların topraktan yapıldığını
bildirirler. Kalenin içindeki kesim, Hamam, Ağalık
ve Meydan adlı üç mahalleden oluşmaktadır.
Şehrin kale dışına taşması muhtemelen nüfusun
da baskısıyla XVII. yüzyılda olmuştur73. Kalenin ikisi doğuda, diğer ikisi de batıda olmak üzere dört
kapısı bulunmaktadır. Bu kapıların adları şöyledir:
Yedi Kızlar, Halvacılar, Top Kapı, Baş Kapı74. Kerkük
Hıristiyanlarından birinin, Nadir Şah’a yazmış olduğu bir mektupta, Kerkük ile ilgili şunlar yazılmaktadır:
“Tahmasıb Han (Nadir Şah), 1732 yılının Kanunu’lEvvel ayının on altısında Cumartesi gününün akşamı, Kerkük’e geldi, önce Yahudileri hırpaladı ve
bu esnada onlardan bir kısmını öldürdü, diğerini
de tutsak etti. Onun karargahı şehirden bir mil
uzaklıkta idi; bu esnada şehir halkı ayaklanarak
genciyle yaşlısıyla üç saat boyunca onunla çarpıştılar ve iki taraftan birçok insan öldürüldü. Bu durum karşısında anılan kumandan şehri bırakarak
buradan bir saat uzaklıkta yer alan Korya köyüne
yöneldi ve buranın halkını kılıçtan geçirdi; bu durum karşısında şehir halkı büyük bir sıkıntıya düştü… Daha sonra o buradan Beşir köyüne yöneldi
ve halkına karşı saldırı düzenledi…”75.
Nadir Şah buradan ayrıldıktan sonra terlerinden kaçan insanlar Korya köyüne geri dönerek evlerini
yapmaya başladılar. Daha sonra burası zamanla
gelişerek çok büyük bir köy haline geldi. Bugün
Kerkük’ün çok meşhur bir semti durumunda olan
70
71

72

73
74
75

Yeşim Doğan, s. 4.
Kerkük’ün ortasından geçerek şehrin Kale kısmıyla, Kale
dışındaki düzlük kısmını ayıran, aynı zamanda daha çok kış
mevsiminde bol miktarda düşen yağmurların birçok tepe ve
dağlardan inmesi suretiyle vadi ve derelerin taşması sonucunda meydana gelen bir nehirdir. Ancak şehir halkı ihtiyacı
olan içme suyunu çağdaş yöntemlerle elde edilen kaynaktan
sağlamaktadır. Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 221.
Bu çayla ilgili Kerkük Türkmenlerinin meşhur şu dörtlüsü de
bulunmaktadır: “Kerkük’ün altı Hasa, Hasa batmıştır yasa,
Kerkük’ü viran etti, yad ayak basa basa.
Kerkük’ün önemli semtlerinden biri olup, 40 metre yükseklikteki
şehir kalesinin güneyinde bulunan Hasa çayının sağ tarafında yer
almaktadır. Bir rivayete göre, mahallenin adı, oba anlamına gelen
ve Uygurca’da “Kor” ve diğer Türk dili lehçelerinde “hor” olarak
geçen kelimeden alınmıştır. Bkz. Cemal Baban, s. 252-253.
Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi, c.
XXV, s. 291.
Cemal Abdullah Sait, s. 31.
Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 219.
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Korya’yı, şehrin Kale kısmına bağlayan taştan
yapılma bir köprü bulunuyordu, ancak bu köprü
1954 yılında yıkılarak yerine yeni köprü inşa edildi76. Haşim Nahit Erbil’in, Kerkük ve civarı ile ilgili
izlenimleri ise şöyledir:
“… Erbil’den cenuba (güneye) doğru inince, ‘Altun
köprü’ye gelinir: Küçük Zab’ın üstünde ‘Murad-ı
Râbi’ (Dördüncü Murat) tarafından yapılmış
sağlam bir köprünün kemerleri yanında tessüs
(yapılan) eden şu kasabacık ahalisi (halkı) hep
Türk’tür. Beş altı yüz hane tahmin olunan Altun
köprülülerin şiveleri biraz yayvan olmakla beraber, Irak Türklerinden hiç farkı yoktur. Kasabanın
İstanbul- Bağdat yolu üstünde bulunması ve bir de
Bağdad’a ihracat için yeğâne (tek) nakliye vasıtası
olan nehrin hemen kenarında olması Altunköprü
ahalisini (halkını) çiftçilik ve koyunculuktan ziyade
ticarete sevk etmiştir. O ahalinin (halkın) buğday,
arpa, yün, mazı, kitre, peynir ihracatına ya doğrudan doğruya iştirak ederler, yahut da eşyanın
naklolunduğu salların malzemesini satmakla istifade ederler. Asıl kara yoluyla yapılan ticaretten
fayda temin etmelerine çiftçiliği ve koyunculuğu
da ilave etmelidir. Şimdi yine krokiyi takip edelim:
Cenuba (güneye) doğru sekiz on saat mesafede
Kerkük kasabası var ki, bu isimde bir livanın merkezidir. Kerkük, nüfusunun kesafeti (yoğunluğu)
itibariyle Irak Türklerinin hemen merkezi sayılabilir: on bin hane tahmin olunan kasabanın taş ve
kireçten yapılmış beyaz duvarları arasında akın
akın giden insanların kıyafeti, lisanı (dili), tavırları
size bir Türk şehrinde olduğunuzu ümit ve kuvvetle hissettirir. Kerkük’te Erbil’de olduğu gibi bir kale
var: Kale; eskiden sun’i olarak topraktan, taştan
yapılmış bir tepenin üstünde etrafını, hanelerin
(evlerin) cephesinden ibaret bir sur ihata eder
(çevreler) ve surun kapısından içeriye girilebilir.
Asıl toprağın seviyesinden kaldırım tarzında bir
yokuş var ki kapıya müntehi olur (kapı yanında
biter). Şehrin en güzel ciheti (yönü), Korya mahallesidir: Eğer mevsim baharsa, sokaklarından
geçerken billur suların kanallardan aktığını, duvar
üstünden sarmaşık limon ve portakal ağaçlarının
beyaz çiçekleriyle bütün yerlere bir yıldız seması
işlediğini görürüz. Havayı dolduran nefis bir koku,
sizi mest eder. Kahvehanelerde suların kıyısında
iskemlelere oturmuş konuşan ve gülen insanlara
biraz yaklaşırsanız onlar da derin bir samimiyetle
ruhunuzu mest ederler. Kerkük: nüfusunun kesafetiyle (yoğunluğuyla) Irak Türklerinin merkezidir,
diyorum; çünkü Türk olan sade şehir değil: şehrin
etrafında birçok Türk köyleri vardır.”77.
Burada günümüzde Kerkük’ü ziyaret eden Prof. Dr.
Suphi Saatçi’nin, Kerkük Kalesi hakkındaki izle76
77
34

Aynı eser, s. 219.
İzzettin Kerkük, Haşim Nahit Erbil ve Irak Türkleri, s. 58-59.
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nimlerini aktaralım:
“Ertesi gün Kerkük Kales’ine çıkıldı. 15 yıldır
Türkmenlere yasak olan kalenin kapıları kırılarak
içeri girilmiştir. Biz de, Topkapı adı verilen kalenin batı yönüne bakan kapısından içeri girdik.
Burada gördüğümüz manzara karşısında doğrusu irkildik. Kalede korkunç bir tarihi eser tahribatı yaşanmıştır. Oysa Türkmenlerin geleneksel
sivil mimarlığına ait en güzel örnekleri barındıran kale, Aynı zamanda Kerkük’ün de en önemli
simgesi sayılırdı. Tarihî kent Kerkük’ün dokusu,
5000 yıla varan geçmişiyle Kale’de bulunuyordu.
Kaledeki fiziksel dokunun tamamı sit alanı idi.
Kente önemli bir kimlik kazandıran kale, değişik
anıtların yanında, içinde barındırdığı sivil mimarlık örneklerinin özgünlüğü ile de ilgi çeker.
Geleneksel sokak dokuları, sokaklarda tonozlu
geçiş oluşturularak yapılan takları ve en önemlisi
Türkmen toplumunun mimarî anlayışını ve geleneksel yaşama biçimini yansıtan evleri ile eşsiz
bir zenginlik sergilerdi. Sergilerdi diyorum; çünkü
artık bu sokakların ve evlerin hemen hemen tamamı ortadan kaldırılmıştır. Yüzyıllar boyu o güzelim kaleyi süsleyen anıtlar, zamana karşı koyarak
günümüze kadar gelmişlerdi. Burada bilinen en
eski eserler Ulucami, Gökkümbet adındaki mezar anıtı, Danyal Peygamber Camii, Hasan Pakiz
Camii ve Hasan Mekki Camii adları ile tanınırlar.
Anıtların çevreleri yıkılmış ve bu yapılar çıplak
vaziyette ortada bırakılmıştır… Kentin ilk yerleşim merkezinin çekirdeği olan kale, bu yüzden en
eski mimarlık ve kentsel dokunun da merkezi idi.
Burada Türkmenlere ait geleneksel evlerden 750
dolayında ev varken, 1997 Eylül’ünden sonra sokaklar ve evler, dozerlerle sürülerek, kalenin üstü
düz bir alan haline getirilmiştir. Eski evlerden sadece 45’i ayakta bırakılmıştır. Burada sadece bazı
camii ve anıtlara dokunulmamıştır. Bu camiler
de minareleri ile birlikte, adeta sahrada bulunan
vahalara benzemiştir. Geriye kalan 45 evden 5-6
adedi restore edilmiş, diğerleri harabe durumunda bırakılmıştır. İşin en tuhaf tarafı her hangi bir
restorasyon ve koruma planı hazırlanmadan, kaledeki tarihî doku dozerle süpürülerek yerle bir
edilmiştir. Böylece ilk defa dozerle eski eserlerin
restorasyonu yoluna gidilerek, tarihe geçen bir
Vandallık örneği verilmiştir. Bunun yanı sıra kalenin geleneksel dokusu üzerinde derin yaralar açılmıştır. Aslında burada işlenen cinayet sadece eski
eserlerin yok edilmesi değil; nüfusunun tamamı
Türkmenlerden oluşan kale halkının dağıtılmasıdır. İşte bu bahane ile Saddam yönetimi 1997 yılının sonlarından itibaren Kerkük Kale’sinin üzerindeki tarihî dokuyu, hem de dozerlerle yıktırmıştır.
Geri kalan evlerin de bir kısmının restore edilmesine gidilmiştir. Doğrusu koruma altına alınan
evlerin kurtarılmasında, Müze Müdürü Gaip Fazıl
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Kerim’in de büyük rolü olduğunu burada belirtmeliyim. Onun sayesinde Türkmenlerin Kale’deki
kültürel mirasını simgeleyen birkaç örnek ayakta
kalmıştır. İşte Tayfur Evi, Mustafa Ağa Evi, Allaf Evi
bu örneklerin bir kaçı…”78.
III. Kerkük’ün Tarihsel Geçmişi
A. Kerkük’ün Eskiçağ ve Erken Ortaçağdaki Genel
Durumu
Kerkük’ün en eski tarihine dair bilgileri, Keldanice
yazılan iki eski elyazması eserden öğreniyoruz.
Bunlardan biri, 1896 yılında Matran Adi Şîr tarafından herhangi bir ad belirtilmeden Türkçe’ye
çevrilmiştir. Bu Türkçe elyazması nüshası, yirminci
yüzyılın ikinci yarısının başlarında (1958) Kerkük
Kalesi’ndeki Keldanî Kilise’sinde bulunmaktaydı. “Şehitlerin ve Kutsananların Haberleri” adını taşıyan ikinci elyazması eser ise, 1891 yılında
Papa Polis Bikân tarafından Keldanice aslına sadık kalarak yedi cilt ve nadir bir nüsha biçiminde Almanya’nın Leipzig şehrinde yayınlanmıştır.
Kerkük’le ilgili haberler, bu sonuncu eserin ikinci
cildinin 507 ile 535’inci sayfalarında geçmektedir.
Bu iki eserdeki Kerkük’le ilgili bilgilerden, şehrin,
Asur kralı Sartnabal tarafından kurulduğunu, kuruluş sebebinin ise Erbâk adında bir subayın yönetime karşı olumsuz tavır takınması sonucunda,
Asur kralı tarafından görevinden alındığını, sonra
Bacermi79 bölgesinde bir şehir inşa edilmesi emredilerek buraya Kermi denilen bir subayın yönetici olarak görevlendirildiğini, arkasından da
Asurlulardan 1000 kişinin buraya iskan edildiğini,
böylece bu gelişmeleri müteakip buradaki binaların zamanla çoğaldığını, şehrin öneminin arttığını
ve bir müddet sonra da anılan yöneticinin bölgesinde merkezden bağımsız bir duruma geldiğini
ancak yine de zaman zaman Asurlularla işbirliği
içinde olduğunu öğrenmekteyiz80.

şehrin eski binaları yıktı ve burayı yeniden inşa
etti. Ayrıca şehrin etrafına 65 burçtan ve iki büyük
kapıdan oluşan muazzam bir sur yaptırdı. Bu iki
kapıdan birincisine, şehir valisinin adına nispeten
“Tutî”, diğerine ise “Kral kapısı” denilmekteydi.
Anılan vali, birçok kabileyi buraya göç ettirerek
daha önce yapılan surun etrafına yerleştirdi. Bu
iskân faaliyeti sonucunda şehir büyüyerek gelişti.
Daha sonra burası M. Ö.247 yılında Parthlar83’ın
eline geçti ve uzun zaman onların elinde kaldı84.
Ardeşîr85 M. S. 226 yılında Partlara karşı isyan bayrağını açarak Kerkük’ü ele geçirdi. M. S. II. Yüzyılın
son çeyreğinde, burada, kilise kayıtlarında “Kerh
Deuluh” olarak geçen başkenti Kerek veya Kerh
olan bir hanedanlık hüküm sürmekteydi. M. S. I.
Yüzyılın başlarından Sasanî devletinin kuruluşuna
kadar bölgede, başkenti Erbil olan Adyâbinî krallığı ile başkenti Kerek (Kerkük) olan Kerkinî krallığı
bulunmaktaydı86. Kerkük İslam fetihlerine kadar
Sasanîlerin egemenliği altında kaldı87.
Devamı var.

83

Kerkük, Asurlular’dan sonra Persler’in eline geçti,
sonra Makedonyalı İskender’in egemenliği altında kaldı. Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte, şehir Nasturîlerin merkezi haline geldi81. İskender
öldükten sonra hakimiyeti altında bulunan topraklar ünlü kumandanları arasında paylaşılınca,
Kerkük, Seleukos82’a teslim edildi. Bu hükümdar
78
79

Suphi Saatçi, Hasretin Adı Kerkük, İstanbul, 2004, s. 39-41.
Yakut el-Hamevî, burayı Bâcermak olarak tanıtır ve “Kitâbu’lFütûh” adlı esere atfederek Dâkukâ (Bugünkü Dakuk-Tavuk)
şehrinin yakınında yer alan bir kasaba olduğunu bildirir. Bkz.
Yakut el-Hamevî, c. I, s. 372.
80 Bkz. es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 217.
81 Ahmet Gündüz, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kerkük Maddesi, c.
XXV, s. 291.
82 Tam adı Seleukos I Nikator (“Galip”)’dur. Babylonia strapı
(321-316 ve 312-305, Selefkiler hanedanının kurucu kralı (305280) ve aynı zamanda İskender’in komutanıydı. İskender’i
taklit ederek Hindistan’a kadar bir sefer düzenledi, ama
Pencab’ı, Arakhosia’nın bir bölümünü ve Gedrosia’yı, Maurya
Çandragupta’ya bıraktı. Daha sonra İran ve Baktria’ya boyun
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eğdirdi. 305’de kendini kral ilan etti. İyiliğini gördüğü Ptolemaios I’le Koile Syria üzerine çekişmekten vazgeçti ve sadece
Yukarı Suriye’yi işgal etmekle yetindi ve başkentini biraz kuzeye,
Antiokheia’da (Antakya) kurdu; böylece bir deniz ayağına sahip oldu, ana Doğu’dan çok uzaklaştığı için krallığının dengesini bozdu. 389-288’de Kilikia’yı ilhak etti. İskender’in birleşik
imparatorluğunu kendi adına kurmak üzereydi; hatta Trakya
ve Makedonya’yı işgal etmek amacıyla Boğazlar’ı bile aştı,
ama öldürüldü. Antiokhos I tarafından Zeus “Nikator” adıyla
tanrılaştırılan Seleukos I, diadokhos’ların sonuncusudur. Onunla birlikte İskender’in imparatorluğunu tek bir hükümdarın
elinde toplama umudu da bütünüyle ortadan kalktı; ama bu
imparatorluğun coğrafî temellerini attı ve güçlü Selefki devletinin yapısını belirledi. Bkz. Komisyon, Büyük Larousse Sözlük
ve Ansiklopedisi, Selevkos I Maddesi, c. XX, s. 10332.
İranlılar’la akraba olan, İskit ülkesinde göçebe yaşadıktan ve büyük
ölçüde bu ülkenin etkisinde kaldıktan sonra İ.Ö. I. Binyıl’da Parth
ülkesi’ne yerleşen ve burada savaşçı bir aristokrasi kuran bir topluluktur. İ.Ö. 250’ye doğru göçebe parth kabilelerinden birinin (Parni
halkı) önderi olan Arsakes, Selefkiler’den ayrılarak bağımsızlığını
ilan etti ve Arsakiler hanedanını kurdu. Hanedanın başkenti önce
Dara (Kelat), sonra Hekatompylos oldu. Hırykania kısa sürede ilhak edildi. Ancak Parthlar önce Romalıların daha sonra da yerel bir
pers hanedanı olan sasani Ardaşir’in saldırısına uğrayarak yenildiler ve kralları Artaban anılan hükümdar tarafından öldürüldü
(224), bu olaydan iki yıl sonra da Sasaniler Ktesiphon’a yerleştiler.
Bkz. Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Parthlar
Maddesi, c. XVIII, s. 9203-9204.
es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 217-218.
Sasanî devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı (226-241).O, aynı
zamanda Fars eyaletlerinin birinde Aşkânîler’e bağlı bir hükümdar olan Papek’in oğludur. Babası ona Darabgird kale muhafızlığı
komutanlığını sağladı. Babası ölünce Fars’ta hükümdarlığını ilan
etti. Fars’taki diğer beylikleri ortadan kaldırdıktan sonra, Kirman ve Hüzistan’ı ülkesine kattı. Aşkânîleri yendi ve Harran ve
Busaybin’i Romalılardan aldı (237). İran’ın doğusunda Kuşan
devletini ortadan kaldırdı. Zerdüştlüğü resmi devlet dini yaptı ve
bu dinin ilkelerinden aldığı güçle birçok şehir yaptırdı. Daha hayatta iken oğlu Şapur I’i saltanatına ortak yaptı. Bkz. Komisyon,
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c. II, s. 770.
Cemal Bâbân, s. 248-249.
es-Seyyid Abdurrezzâk el-Hasenî, s. 217-218..
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Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te
İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde
Irak Türkmen Türkçesi
Dil Malzemesi
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Dil araştırmalarının önemli bir
kolu ağızlardan yapılan derleme çalışmalarıdır. Ağız derlemeleri ise bir yandan kelime
bir yandan da metin derlemeleri ile gerçekleştirilir. Bütün
bunlar bir dilin gramer yapısını ortaya koymada ve bilhassa dilin tarihî gelişim içindeki
seyrini göstermede yarar sağlar. Ağızlardan kelime derlemeleri ayrıca bir kelimenin ne
zamandan beri dilde yaşamaya başladığına, ne gibi anlam
gelişmeleri gösterdiğine, o
kelimenin dilin kendi ürünü
mü yoksa alıntı bir unsuru mu
olduğuna, buradan hareketle
bir milletin diğer milletlerle ne
ölçüde münasebette olduğuna ışık tutar. Kelimeler aynı zamanda belli bir yörede konuşulan bir ağzın diğer ağızlarla
olan bağlantısını ve ilişkilerini
de ortaya koymada ve bu yolla
ağızların sınıflandırılmasında
da önemli birer ölçüttür.1 Nihayet, kelimeler birer kültür
unsuru olup her birinin işaret
ettiği kavram bir milletin hayatındaki önemli ipuçlarıdır.
Bütün bu yönleriyle ele alındığında kelime derlemenin ne
kadar önemli ve gerekli bir çalışma olduğu daha iyi anlaşılır.
Şüphesiz, yukarıdaki amaçlara
1
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Leyla Karahan, “Gramatikal Ölçütlerle
Belirlenen Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarında Leksik Verilerin Anlamlılığı Üzerine” Diyalektolog, Kış 2013, S:7, s. 1-9.
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ulaşabilmek için derlenen kelimelerin sözlüklerde kayıt altına alınmış olması gereklidir.
Bu uğurda Türkiye Türkçesi
için yapılmış en önemli çalışma Türkiye’de Halk Ağzından
Derleme Sözlüğü’dür.2 Bunun
yanı sıra her bir yöre için de
çeşitli sözlükler ve kelime listeleri yayınlanmıştır. Kerkük
ağzının kelime hazinesini ortaya çıkarmak için de bugüne
kadar değerli ürünler verilmiştir. Bunlardan biri Habib
Hürmüzlü’nün Irak Türkmen
Türkçesi Sözlüğü3 diğeri de
Ata Terzibaşı’nın Kerkük Ağzı
Türkmanca Sözlük’tür.4 Ancak
bu iki sözlüğün Irak Türkmenlerinin bütün söz varlığını ortaya çıkarması ve kayıt altına
alması bugün için mümkün
görünmemektedir. Bu yüzden
Irak Türkmenlerinin söz varlığının bütünüyle gün ışığına
çıkarılabilmesi için daha başka çalışmalara da gerek vardır.
2
3

4

Türkiye’de Halk Ağzından Derleme
Sözlüğü, TDK yayını, Ankara 19631983.
Habib Hürmüzlü, Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü, Türkmeneli İşbirliği ve
Kültür Vakfı yayınları (2. baskı), Kerkük
2013.
Ata Terzibaşı, Kerkük Ağzı Türkmanca
Sözlük (1. cilt), Kerkük 2011; Ata Terzibaşı, Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük
(2. cilt), Kerkük 2013, Ata Terzibaşı,
Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük (3.
cilt), Kerkük 2015; Önder Saatçi, Ata
Terzibaşı’nın Türk Diline Son Armağanı: Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük,
Kardaşlık, S: 70 (Nisan-Haziran 2016),
s. 18-20.
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Bu cümleden olmak üzere,
bugüne kadar bazı değerli çalışmalar da ortaya konmuştur.
Mesela, Çoban Hıdır Uluhan
Kerkük Türkçesinin Söz Varlığı5
ve Irak Türkmen Ağızlarında
Birleşik Kelimeler6, Jale Demirci Kerkük Ağzı Söz Varlığı
Üzerine: Kerkük Ağzındaki İngilizce Alıntılar, F. Sibel Bayraktar Irak Türkmen Türkçesinde
Uzun Ünlüler 7, Banu Saatçi
Kerkük Ağzına Yerleşen Yabancı Sözcükler8, Bülent Hünerli
Kerkük Türkmen Türkçesindeki Eskicil Bitki Adları Üzerine9
ve Kerkük Türkçesindeki Batı
Kaynaklı Alıntı Sözcüklere Eklemeler10 gibi makale ve bildirilere imza atmışlardır. Ayrıca,
tarafımızdan kaleme alınan
5

Çoban Uluhan, “Kerkük Türkçesinin
Söz Varlığı”, Kardeşlik, S: 243-244, s.
14-19.
6 Bu eserde yazar Çoban Hıdır Haydar
adını kullanmıştır. Bkz.: Çoban Hıdır
Haydar, Irak-Türkmen Ağızlarında Birleşik Kelimeler, Türk Dünyası Dil ve
Edebiyat Dergisi, Bahar-1996, S: 1, s.
219-224.
7 Fatma Sibel Bayraktar, “Irak Türkmen
Türkçesinde Uzun Ünlüler”, Kardaşlık,
S: 14 (Nisan-Haziran 2002), s. 28-32.
8 Banu Saatçi, “Kerkük Ağzına Yerleşen
Yabancı Sözcükler”, Kardaşlık (NisanHaziran 2010), S: 46, s. 39-41.
9 Bülent Hünerli, “Kerkük Türkmen Türkçesindeki Eskicil Bitki Adları Üzerine”,
Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültür Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi yayınları, Bilecik 2014, s.
333-334.
10 Bülent Hünerli, Kerkük Türkçesindeki
Batı Kaynaklı Alıntı Sözcüklere Eklemeler, Kardaşlık, S: 55, s. 28-32.
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Özbekistan’dan Kerkük’e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz11
ile Irak Türkmen Folklorundan
Kerkük Ağzına12 başlıklı yazılar da bu yolda yazılmış yazılardan bazılarıdır. Bunun yanı
sıra, Kardaşlık dergisinde dünden bugüne yayınlanan pek
çok yazı ve folklor malzemesi
içinde de Irak Türkmen Türkçesine ait söz varlığına dair
unsurları bulmak mümkündür. İşte bütün bu malzemenin çok titiz bir şekilde elden
geçirilmesiyle Irak Türkmenlerinin söz varlığı daha iyi tespit
edilecektir. Bu çalışmalarda
araştırmacılara ışık tutacak bir
kaynak da Şakir Sabir Zabit’in
Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- eseridir13. Bu eserde Zabit
bizlere bol malzeme sunmaktadır. Ancak, yazarın meslekten bir dilci veya folklorcu olmayışı, daha ziyade, idealist
bir yaklaşımla Irak Türkmenlerinin kültür değerlerini ortaya
çıkarmaya çalışması, eserlerinin ilmî disiplinden uzak ve
faydalanılması güç bir hâle
gelmesine yol açmıştır. Buna
rağmen biz bu güçlüklerin yenilebileceğini ve söz konusu
eserlerden dil çalışmalarında
faydalanabileceğimizi düşünmekteyiz. İşte bu yazımızda
Şakir Sabir Zabit’in söz konusu eserini kısaca tanıtacak ve
bunun Irak Türkmen Türkçesi
araştırmalarına ne gibi katkılar sağlayabileceğini eleştirici
bir yaklaşımla incelemeye çalışacağız:
Kerkük’te İçtimai Hayat-Folklor-:
Eser temelde Kerkük’ün sosyal
11 Önder
Saatçi,
“Özbekistan’dan
Kerkük’e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz” , Kardaşlık, S: 48(Ekim-Aralık
2010), s. 44-47.
12 Önder Saatçi, “Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına”, Kardaşlık, S:
65(Ocak-Mart 2015), s. 36-37.
13 Şakir Sabir Zabit, Kerkük’te İçtimai Hayat-Folklor-, Zaman Basımevi, Bağdat,
1964.
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hayatında yer alan halk inançlarının, folklorik ürünleri ve
uygulamaları bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye Türkçesi ve Arap
harfleriyle yazılan bu kitapta
Zabit’in bazı kelimeleri Kerkük
ağzındaki telaffuzla yazıya aktardığını, kullandığı bazı kelimeleri de yazı dilinden değil,
doğrudan Kerkük ağzından
seçtiği görülür. Yazar kitapta
her ne kadar sade bir dil benimsemiş olsa da anlatımda
pek çok kusurlu cümleler kurmaktan kurtulamamıştır. Buna
karşılık kitap Kerkük folkloruyla ilgili hemen hemen bütün
konulara yer verir. Geniş bir
mecmua niteliğinde olan kitabın ilmî usullerle hazırlanamamış olması araştırıcılar için
büyük bir talihsizlik olsa da
muhteviyatının dolgunluğu kitabın görmezden gelinmesinin
önünde en önemli engeldir.
Zabit’in bu eserinde bazı konular çok kısa tutulurken bazıları oldukça geniş bir şekilde
işlenmiştir. Yazar da eserin bu
gibi kusurlarının farkındadır.
Nitekim, kitabın ön sözünde,
Kerkük’ten Bağdat’a taşınmış
olmasından dolayı derlemelere devam edemediğinden,
elindeki malzemeyi de bir an
önce yurttaşlarına ulaştırma
kaygısından bahsetmekte ve
kitabın, bu kusurlarına rağmen baskıya verildiğini bildirmektedir. Kitapta yer alan
bazı bilgiler yazarın yakın akrabası ve Kerkük’ün meşhur
edebiyatçılarından olan Molla
Sâbir’den alınmıştır. Yazar bir
şükran nişanesi olarak bu gibi
bilgilerin geçtiği yerlerde Molla Sabir’i kaynak kişi olarak
zikretmiştir. Kitapta yer alan
başlıca konuları ise şöyle sıralayabiliriz: bitki ve çiçek adları,
hayvan adları, halk hekimliği
terimleri, mutfak eşyalarının
adları, eğlence yerleri ve uygulamaları, evlenmeyle ilgili
Yıl/Year 18 السنة
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adetler ve törenler, hamam
kültürü ve Kekrük’ün hamamları, giyim-kuşam, yemek adları, çocuk folkloru, ev eşyaları,
halk mimarisi, yağmur duası
ve uygulamaları, zenaat ve
meslekler, bilmeceler, masal,
fal, inanç, vb.
Biz bu konuların anlatımı sırasında geçen bazı kelimeler üzerinde duracak, böylece Kerkük
ağzındaki kelime hazinesini
daha yakından tanımaya ve
bu zengin söz varlığının nasıl
literatüre kazandırılabileceğine dair düşüncelerimizi aktaracağız.
Bitki ve çiçek adları: baġdadḥewíncí,
çedene, çigden, dėvedabbanı,
dombalan,
‘eccíḳāvıġ,
gelínbarmāġı, göbelek, gömeren, ḥebellük, ḥernük, ḳalġana,
ḳazayaġı, kenger, kerēwiz, kewer, ḳocabāşı, ḳulaġagiren,
ḳuşüzümi, ḳuzıḳulāġı, mırçālıġ,
paşayēmişi, payan, pėncer,
pērpíne, pisot, sırtmaġ, sütlügen, şāḳıldaġ, şekerem, şepellüh, şiḳēyik, şişmılla, teretüre,
topalaġ, turpaka, turşaka, tütürük, üzērlik, yārpuz.14
Habib Hürmüzlü’nün Irak Türkmen
Türkçesi Sözlüğü’ne15 baktığımızda yukarıdaki bitki ve çiçek
adlarından “‘eccíḳāvıġ, göbelek, gömeren, ḥebellük, kocabaşı, ḳulaġagiren, paşayēmişi,
pisot, sütlügen, şekerem,
şiḳēyik, şişmılla, tütürük,
üzērlik” kelimelerinin sözlükte bulunmadığını gözlüyoruz.
Zabit’in kerēwiz olarak kaydettiği bitkinin karşılığında
ise Hürmüzlü’nün sözlüğünde
hiçbir tanımlamaya gerek duyulmadan “kereviz” yazıldığını; oysa Kerkük’teki kereviz
bitkisinin daha çok bir garnitür, Anadolu’daki kerevizin14 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 23.
15 Bundan sonra “Hürmüzlü’nün sözlüğü” şeklinde zikredilecektir.
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se yemeği yapılan bir sebze
olduğunu biliyoruz. Zabit’in
“Teretüre”si
Hürmüzlü’nün
sözlüğünde “tere otu” şeklinde karşılanmış; oysa TDK
Türkçe Sözlük’te “tere otu”
maddesi yer almıyor. Zabit’in
ḳalġana, turpaka, turşaka şeklinde kaydettiği bitkilerin de
bu hâlleriyle aslında Kifri ve
Tuzhurmatı ağızlarındaki telaffuzlar olduğunu aynı sözlüğe
baktığımızda anlıyoruz.
Irak Türkmen Türkçesindeki bitki ve çiçek adlarının ayrı bir
sözlüğünün yapılması, her
bir maddenin Türkiye Türkçesinde nasıl karşılandığının
gösterilmesi ve bu adların
biyolojideki Latince adlardan
hangisiyle karşılanacağı biz dilcileri bekleyen önemli çalışma
konularıdır. Ayrıca, Irak Türkmenlerindeki bitki ve çiçek
adlarının her birinin etimolojisinin yapılması ve söz konusu
adların dil bilimi bakımından
incelenerek ne gibi yollarla
bu adlandırmaların yapıldığı,
sırada bekleyen çalışmalardır.
Bülent Hünerli’nin yukarıda
sözünü ettiğimiz bildirisi16 bu
alanda değerli bir çalışmadır.
Zabit’in Kerkük’te İçtimai HayatFolklor- kitabındaki diğer bir
ilgi çekici kelime kümesi ise
güvercin çeşitlerine verilen
adlardır. Kerkük’te güvercin
besleme başlı başına bir hobidir. Bu hobiyi benimseyenlere
halk arasında “kuşbaz” denir.
Farsçadan dilimize giren -baz
eki oynatan anlamında olup
bu hobiyi benimseyenler hem
bu kuşlarla oynar hem de onları oynatırlar. Hatta, bazen
kuşların becerilerini yarıştırdıkları da olur. Yazarın bu
cümleden bize sunduğu adlar
şunlardır:
Güvercinin biçimine göre ad16 Bkz. 8 numaralı dipnot.
38

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ları: ‘alemeyn ḳuşı, Baġdat
ḳuşı, Basra ḳuşı, ḥammam,
kitli, Musul ḳuşı, Şam ḳuşı,
taḳlabaz, toran(dağ toranı,
kuyı toranı), Urfa ḳuşu, Yāhu
Síleymanı.17
Güvercinin rengine göre adları: aḳ, atlas, ballūti-zenbeḳi,
buzaġ, ‘enberi, fenerli, ḳere,
mískí, nallı.18
Güvercinlere verilen bu gibi adların tamamen yöreye mi ait
olduğu yoksa yörede konuşulan Arapça ve yakın komşu
İran’daki Farsça adlarla bir
ilişkisi olup olmadığı araştırılmaya muhtaç konulardır. Güvercinin hem biçimi hem rengi
bakımından adlandırılması ise
yöredeki bu kültürün ne derece köklü olduğunun göstergesidir. Bu arada, yukarıdaki kuş
adlarının çoğunu da (Musul
ḳuşı19, toran, ‘enberi hariç)
Hürmüzlü’nün sözlüğünde bulamıyoruz.
Çeşitli hayvan, böcek ve diğer kuş
adları adları:
Kuşlar: arşunı götínde, bayaz ḳarga, bayġuş, balıġçın,
bibisu(kumru), biçín ḳuşı20,
bílbíl, cennet ḳuşı, çöl sonāsı
(yaban ördeği), durna (turna), durrac, kėçelkergez,
ḳere ḳarġa, kerkülik (keklik),21
ḳıllıġ22, mıllacurra23, sıġırçın,
sögít ḳuşı, süske, tıtvan ḳuşu.24
17 Kuşların adlarının verildiği bölümde
renk ve dış görünüş özellikleri de kaydedilmiştir. Ancak biz yazımızın sınırlarını aşmamak için o bilgileri aktarmadık. Bkz. Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 74-75.
18 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 74-75.
19 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “musil”
maddesinin karşısında “bir cins güvercin” yazılı olup bu cinsin kastedilmiş
olduğunu düşünüyoruz.
20 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “biçinçi
quşu” şeklinde kaydedilmiştir.
21 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “keklük”
şeklinde kaydedilmiştir.
22 Kerkük ağzında “ḳırġılıġ” da denir.
23 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “mıllacürre” şeklinde de söylendiği kaydedilmiştir.
24 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 75-77.
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Bazı hayvan ve böcek adları: alma
ḳurtı, baġdadḳaç, bızavburnı,
bire25, cırcıra26, çėvirke, çíbín,
çemçele ‘ene, çobanyastuġı,
‘ekrep,
hebelül,
ilan,
ilanḳaç(yengeç), ḳāzılabāzıla,
ḳemçíḳuyrıġ, ḳırḳayaḳ, ḳırmızı
ḳurt, ḳızlaryoldāşı(kertenkele),
ḳolbaka, kuçikbālıḫ (ilan
bālıġı), míçek, sırsır(hamam
böceği), tārıdėvēsí, tospaḳa,
yėllepe(kelebek).27
Hürmüzlü’nün sözlüğüne müracaat ettiğimizde yukarıda sıralanan kuş, hayvan ve böcek
adlarının yarıdan çoğunun anlamına ulaşmak mümkündür.
Eksiklerin de zamanla kayıt
altına alınması beklenir. Bu
gibi adların diğer Türk lehçelerindeki ve bilhassa Türkiye,
Azerbaycan ve Türkmenistan
Türkçelerindeki karşılıklarının
bulunup etimolojilerinin ortaya konması dilcileri bekleyen zevkli bir çalışma olacaktır. Zira, yukarıdaki adlardan
ilanḳaç, ḳıllıġ, ḳolbaḳa, yėllepe
gibi kelimelerin etimolojisinin
araştırılması ilgi çekici sonuçlara gebedir. Arşunı götínde,
kėçelkergez,
ḳırmızıḳurt,
ḳızlaryoldaşı, çobanyastuġı kelimeleri de Türk dilinin bütün
lehçe ve ağızlarında rastladığımız zengin benzetme ve somutlaştırma örneklerindendir.
Emine Gürsoy-Naskali’nin E.
Denisson Ross’tan çevirerek
dilimize kazandırdığı Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü28 bu gibi
çalışmalarda iyi bir kaynak
olarak kullanılabilir.
25 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “birre” şeklinde de söylendiği kaydedilmiştir.
26 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “cırcır”
maddesinin karşısında “orak böceği,
ağustos böceği” yazılı olup bu böceğin
kasdedilmiş olduğunu düşünüyoruz.
27 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 75-77.
28 E. Denisson Ross, (Çev.: Emine Gürsoy
Naskali), Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, TDK
yayınları, Ankara 1994.
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Şakir Sabir Zabit’in kitabında bize
sunmuş olduğu çok değerli
bir söz varlığı da genç kızların güzelliklerini vasfetmede
Irak Türkmenlerinin kullanmış oldukları sözlerdir. Sözler
şunlardır: mine boylı, fındıḳ
burın, ala gözlí, çatma ḳaşlı,
ḳaytan dudaġ, pembe yanaġ,
ince bėlli, inci diş, çelēbí ayaġ,
ḳelem barmaġ, ḫiyar bilegli,
şüşe(şişe) gerdanlı, ay suratlı,
sırma saçlı, kemend höríklí,
sona yėríşlí, çarḫma yėríş, ceyran baḫışlı.29
Bu gibi benzetmelerin halk edebiyatı metinlerinde sık sık kullanıldığını hepimiz gözlemlemişizdir. Bunların da diğer Türk
lehçelerindeki benzerleriyle
karşılaştırılması estetik anlayışımızı oluşturan pek çok ortak
unsurun ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Zabit’in yemek kültürüne dair
verdiği bilgiler de Irak Türkmenlerinin ne ölçüde zengin
bir mutfağa sahip olduklarını
göstermektedir. Onun saydığı
yemek adları kitabın yazıldığı
60’lı yıllarda bile yavaş yavaş
unutulmaya yüz tutmuş yemeklerdir.30 Kültürün kaybolması o kültürle beraber birçok
kelimenin de kaybı demektir.
Bu yüzden Kerkük mutfağının ürünü olan yemek adları
mutlaka sözlüklerde yer almalıdır. Zabit’in aktarmış olduğu yemek adları şunlardır:
bulamac, cırbıl, deleme, dögme, dögmec, helise31(Kerkük
usulü aşure), kâşşam āşı,
ḳere ḫarman, kėşkek, ḳurut
āşı, mıstafa, pėncer āşı, sütlí
buġda āşı, sütlí pirinc, tarḫana
āşı, tērmiye (hurma tatlısı)
29 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 39.
30 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 71.
31 “Herise” şekli daha yaygındır. Bkz.
Habib Hürmüzlü, Kerkük Türkçesi Sözlüğü, “herise maddesi”, Kerkük Vakfı
yayınları, İstanbul 2003, s. 177.
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yōġırt āşı.32
Yukarıdaki
yemek
adlarının
birçoğunu(ḳurut āşı, mıstafa,
pėncer āşı, sütlí buġda āşı,
sütlí pirinç, yōġırt āşı hariç)
Hürmüzlü’nün
sözlüğünde
bulabiliyoruz. Ancak bu sözlükte bulamadığımız daha
pek çok Kerkük yemeği olduğunu da söylemek mümkün.
Hürmüzlü’nün
sözlüğünde
bulunmadığını tespit ettiğimiz bazı yemek adları da
şunlardır: burġıl kíftesi, ḳabaḫ
turşı(çorba çeşidi), kehye (tatlı
çeşidi), kelle küpe, tamata āşı,
teḥin doşab (tahin pekmez),
tíkke(kuşbaşı şiş), patataçep
(patatesle yapılan bir yemek),
yaġ doşab, zelābiye(bir tatlı
çeşidi), zılḳ aşı, zílbiye(hamur
işi).
Yemek adlarının etimolojisi de ilgi
çekici bir araştırma alanıdır.
Bu tür çalışmalarda hangi yemek adının hangi dilden gelmiş olduğu veya hangilerinin
Türkçenin en kadim devirlerinden bu yana dilde yaşatıldığı
ve kültür çevreleri değiştikçe
yemeklerinin yapılışıyla beraber adının da ne ölçüde değişip değişmediği gibi soruların
cevap bulması beklenir. Merhum Ziyat Akkoyunlu’nun Tuz33
ve Türk Mutfağından Kaybolan
Yemekleri Yaşatan Kerkük Mutfağı34 başlıklı makaleleri bu
alanda atılmış birer adımdır,
denebilir. Merhum Akkoyunlu
anılan son eserde pek çok Kerkük yemeğinin adı, bu yemek
adlarının nerelerden kaynaklandığı, bazı sebze adlarının
etimolojileri, vb. bilgileri geniş
bir perspektifle okuyucuya sunuyor.
Zabit’in eserinde dikkatimizi çe32 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 71.
33 Ziyat Akkoyunlu, “Tuz”, Kardaşlık, S:
44(Ekim-Aralık 2009), s. 26-27.
34 Ziyat Akkoyunlu, “Türk Mutfağından
Kaybolan Yemekleri Yaşatan Kerkük
Mutfağı”, Kardaşlık, S: 54(Nisan -Haziran 2012), s. 19-25.
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ken bir diğer kelime grubu da
hamam kültürü ile ilgili kelimelerdir. Bilindiği gibi her ne
kadar günümüzde hamamlar
varlığını sürdürse de eskiden
kullanılan araç gereçlerin birçoğu tarihe karışmıştır. Bu
gibi araç gereçlerin ve hamamın bölümlerinin adları artık
unutulmaya yüz tutmuştur.
Zabit’in eserinde geçen hamam eşyaları ve hamam bölümlerinin adları şunlardır: cehennem sekküsí(göbek taşı),
çatlanḳuç sābını, çiní(porselen
kap)35, delleg36, ḥamam daşı,
ḥamam
döşegi,
ḥamam
legēni, ḥamam tāsı, ḫavlı,
ḫışıl, ḳestem pėştamal, kümbet, life, pislíḫ(bir deri hastalığı), sekkü(yükselti), zırnıḳ(tüy
dökücü ilaç).
Hürmüzlü’nün sözlüğünde hamamla ilgili kelimelerin bir kısmını bulmak mümkün. Bunlardan en ilgi çekici olanları ise
çatlanḳuç, ḫışıl, ḳestem, zırnıḳ
kelimeleridir. Bunların etimolojileri ilgi çekici sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu kelimelerden
“ḫışıl” kadınların kullandığı
bir süs eşyası olup Kerkük’te
“halhal” karşılığında kullanılan “ḥícíl”le ses benzerliği taşımaktadır. Bu kelimenin(ḫışıl)
“hícíl”den farklılaşarak yeni
bir ses yapısı ve anlam kazanmış olma ihtimali araştırılmaya değer bir konudur. Zira bu
gibi anlam olaylarına dilimizde
sıklıkla rastlanır: kadın-hatun, surat(yüz)-suret(şekil),
bakır(maden)-mangır(para),
metalik(metalden)metelik(para),
bıçkı-biçki,…
“Zırnık” kelimesinin ise genel
Türkçe sözlüklerdeki karşılıklarından biri “arsenik”tir. İki
kelime arasındaki anlam eşleş35 Hürmüzlü’nün sözlüğünde “çinni” şeklinde de söylendiği kaydedilmiştir.
36 Hürmüzlü’nün sözlüğünde bu şeklin
Tuzhurmatı ağzına ait olduğu yazılıdır.
Ancak biz bu şekli Kerkük’te de gözlemlemişizdir.
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mesinin yanında ses benzerliği de dikkat çekicidir. Bu gibi
hususlarda hüküm verebilmek
için gerçekten ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kerkük’te İçtimai Hayat-Folklorkitabında yer alan diğer bir
kelime grubu ise haftanın gün
adlarıdır. Zabit’in verdiği bilgilere göre Kerkük’te gün adları
şöyle sayılır: cüm’e, şembe,
eḥed, pėġember, sālı, çerşembe, ‘ēlí.37 Bunlardan pėġember
pazartesi günü olup peygamberimiz Hz. Muhammed
(SAV)’in doğum gününün bir
yadigârıdır. Perşembeye ‘ēlí
denmesi ise Hz. Ali(RA) ile ilgili
olsa gerektir. Bunun yanında,
“eḥed” Arapçadan, “şembe”
Farsçadan alınmıştır. Böylesi
adlandırmaların folklordaki
çeşitli inanç ve uygulamalarla ilgili olduğu şüphesizdir. Bu
gibi adlandırmalar geleneklerin hayatımızı tamamıyla sarmış olduğu devirlerde bütün
manevî değerlerimizin dile
yansımalarının birer örneğidir. Türk dünyasının çeşitli
bölgelerinde de buna benzer
gün adlandırmalarının lehçeler arası kelime karşılaştırmalarıyla ortaya çıkarılması
dilimizin zenginliğini ortaya
koyacaktır. Bu hususta Tuncer
Gülensoy’un Bazı Anadolu
Ağızlarında Haftanın Günleri
Üzerine Bir İnceleme38 başlıklı
tebliği öncü bir çalışmadır.
Kitaptaki en zengin kelime gruplarından biri de hastalık adlarıdır. Zabit’in, eserinde haber
verdiği hastalık adları şunlardır: alapardı, aybāşı(çocuk
hastalığı),
Baġdadḳatı(şark
çıbanı), baş düşüp, burıġ,
çıban, çiçek, diş aġrısı,
37 Ş. Sabir Zabit, a.g.e., s. 41.
38 Tuncer Gülensoy, Bazı Anadolu Ağızlarında Haftanın Günleri Üzerine Bir
İnceleme, Uluslar Arası Folklor ve Halk
Edebiyatı Semineri Bildirileri, Güven
Matbaası, Ankara 1976, s.49-54.
40
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diḳ(verem), gėçel, gídíşme
(kaşıntı), göbek düşmesi, göze
su enmeḫ, ḫıyarçuġ, ḫora,
ısḳa, isitme(ateşlenme, titretme, ḳan ḳusmaġ(verem),
ḳereyatālıġ(tifo),
ḳızānbuġ,
ḳızzalḳurt, ḳōtır(uyuz), ḳulınç,
ḳusaḫ, ölet(veba), öskirme,
pisliḫ, sancı, sıçanoynaġı,
síngíl(siğil),
vurġın(nüzul),
yaġyarası, yėl.
Yukarıdaki hastalık adlarının yarısından fazlasının anlamlarını Hürmüzlü’nün sözlüğünde
bulmak mümkündür. Bu hastalık adlarından en ilgi çekici
olanı ḳızzalḳurt’tur. Bu kelimenin aslı “kızıl kurt” tamlamasıdır.39 Bu adlandırmada hastalığa sebep olan parazitin rengi
ve görünüşü esas alınmıştır.40
Kerkük ağzında bu kelimenin
beddua amacıyla da sıklıkla
kullanıldığı gözlenir. Anadolu
ağızlarında da yaygın olan bu
beddua41 Irak Arap lehçesine
bile geçmiştir. Irak Türkmenlerinde kullanılan hastalık adlarının Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve diğer Türk
lehçeleriyle karşılaştırılması
da ilgi çekici sonuçlar ortaya
çıkaracaktır.
Türkçemizde hastalıkların çok eskiden beri çeşitli şekillerde
adlandırıldığı bilinmektedir.
Bu hususta ya benzetme veya
örtmece yolu tutulmuştur.
Türkçede hastalık adları ile ilgili yayınlardan da kısaca bahsetmek gerekirse, bu husustaki en önemli kaynak yukarıda
sözünü ettiğimiz TDK Derleme
Sözlüğü’dür. Zafer Öztek bu
39 Kelimenin kökeni hakkında geniş bilgi
için bkz.: M. Vefa Nalbant, Anadolu
Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan
Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu
Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, S:4(Aralık 2007), s. 45-52.
40 Ferruh Dinçer’in Hastalık Adlarının
Halk Dilindeki Türkçe Karşılıkları, Türk
Dili, Nisan 1969, s. 63.
41 M. Vefa Nalbant, a.g.m., s. 45-52.
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sözlükte geçen hastalıkla ilgili
kavram ve terimleri bir araya
getirerek Halk Dilinde Sağlık
Deyişleri Sözlüğü adında bir
sözlük hazırlamıştır.42 Ferruh
Dinçer’in Hastalık Adlarının
Halk Dilindeki Türkçe Karşılıkları43 makalesi hem insan
hem de hayvan hastalıklarının
Anadolu ağızlarındaki adlarını konu alan kısa ama dolgun
içerikli bir çalışmadır. Aylin
Koç da Hastalık İsimlerinde
Örtmece başlıklı makalesinin
sonunda uzun bir hastalık adları listesi vermiştir.
Görüldüğü üzere, Kerkük ağzındaki kelime hazinesi oldukça
zengindir. Bu zenginlik Irak
Türkmen ağızlarının tamamı
düşünüldüğünde daha da büyük bir söz varlığının habercisidir. Bu büyük hazinenin akademik çalışmalarda mutlaka
göz önünde bulundurulması
ve işlenmesi gereklidir.
İŞARETLER :
ā: uzun a
ē: uzun e
é: kapalı e (e-i arası ses)
ġ: art damak g’si )( (غgayın)
ḥ: ha ح
ḫ: hırıltılı h ﺥ
í: ı – i arası ses
ḳ: art damak k’si ﻕ
ō: uzun o
ū: uzun u
‘: ayın ع
KISALTMALAR:
a.g.e.
: adı geçen eser
a.g.m.
: adı geçen makale
Bkz.
: Bakınız.
C		
: Cilt
Çev.
: Çeviren
S		
: sayı
s.		
: sayfa
TDK
: Türk Dil Kurumu
42 Zafer Öztek, Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu yayınları,
Ankara 1992.
43 Ferruh Dinçer, a.g.m., s. 60-63.
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Kimin Toprağından
Kimi Kovuyorsunuz? - 2
M. Kemal SALLI

mksalli@yahoo.com.tr

BARZANİ BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİĞİNDE, İLK TANIYAN HANGİ
ÜLKE OLACAK?
Barzani Kerkük’ü alarak, “Bağımsızlığımızı ilan etmemiz yakındır” dediğinde, İsrail, Kuzey
Irak Kürt devletini ilk tanıyacak
ülkenin kendileri olacağını duyurmuştu. Türkiye’nin, Barzani
ile yaptığı elli yıllık petrol anlaşmasıyla aldığı petrolün ilk
müşterisi de İsrail olmuştu.
Irak Başbakanı İbadi, “Türk askeri Musul’dan çekilmezse BM
Güvenlik Konseyi’ne gideriz”
derken Obama’nın “Türkiye
Irak’ın hassasiyetlerine saygı
göstermeli, askerlerini çekmeli” demesinin nedeni, şimdi
daha net anlaşılmıyor mu?
YENİ YIL FALI: TÜRKİYE, ORTADOĞU’DAKİ YAĞMAYI VE KATLİAMI DURDURABİLECEK MİDİR?
Her yeni yıl arefesinde, “yeni
yıl falı” bakmak adettendir.
2016’da Ortadoğu’da yaşanacak gelişmeler Musul-HalepLazkiye hattını izleyecektir. Bu
hatta yaşanacak çatışmaların
kıvılcımları kaçınılmaz olarak
Türkiye’ye de sıçrayacak ve de
sıçratılmak istenecektir.
Yakın bir gelecekte Musul, ABD
ve Batılı koalisyon tarafından
düzenlenecek bir operasyonla
IŞİD/DEAŞ’ın elinden “kurtaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

rılacak” ve “emanet” geri alınacaktır. Bölgeyi çokiyi tanımış
olmasından dolayı, büyük bir
olasılıkla, bu operasyona Türk
Silahlı Kuvvetleri de davet edilecektir.
ABD yanlısı İbadi, Musul’un Barzani yönetimi sınırları içinde
kalmasına itiraz etse de sözünü dinletebilme şansı yüksek değildir, çünkü Irak güvenlik güçleri Musul’u IŞİD/
DEAŞ’tan henüz geri alamamıştır. Musul’un Barzanistan’a
katılmasının hemen ardından,
Mesut Barzani’nin bağımsızlık kararı gündeme gelecek ve
ülkemizin güneyinde nur topu
gibi yeni bir komşumuz daha
olacaktır.
Rus uçağının düşürülmesi sonrasında iki ülke arasında oluşan
krizin giderek yoğunlaşması
sonucunda Türkiye, Batı kampıyla olan ilişkilerine ağırlık
vermeye başladı. Mavi Marmara krizi sonrasında İsrail’le
dondurulan ilişkilerde hızlı bir
düzelme gözleniyor. Bu karşın Türkiye’nin Rusya, İran ve
Irak’la olan ilişkileri giderek
gerilmekte ki, bu, hayra yorulacak bir gelişme değildir.
Türkiye’nin, rasyonel bir diplomasi
izlerken, Ortadoğu coğrafyasında tarihi ve kültürel bağlarının kazandırdığı stratejik derinliğini koruması gerektiğini
Yıl/Year 18 السنة
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de asla unutmaması gerekir.
Asla unutmamız gereken bir
başka gerçek daha var: bugün
Ortadoğu coğrafyasında, Osmanlı İmparatorluğu’nu tarih
sahnesinden silinmesine neden olan Balkan faciasının bir
devamı olarak, Türkmenlere,
Türk varlığına yönelik bilinçli,
organize bir soykırım yaşanmaktadır. Dış politikamızı bu
gerçeklere bağlı olarak kurgulamamız gerekir.
3
“MUM GİBİ YANAN KERKÜK”
Ortadoğu’nun en önemli petrol rezervlerini barındıran Musul ve “mum gibi yanan Kerkük” Irak’ın kentleridir, ama
Irak, hem tarihi ve kültürü ve
hem de demografik yapısıyla
bize o kadar ırak değildir. Yıllardır uygulanan demografik
temizliğe, katliamlara tehcire
rağmen Kerkük’ten hala Türkçe ağıtlar, hoyratlar yükseliyor.
Kerkük’te hoyrat hoyrat yoğunlaşan özgün kültürümüzü
göz ardı etmek mümkün müdür? Hoyratlar, milli oyunlar
Ortadoğu’da kökeni yüzlerce
yıl derinliklere uzanan Türkmen kültürünün en özgün örnekleridir.
Ortadoğu coğrafyasında, tarihimizin ve kültürümüzün kazandırdığı stratejik derinliğimizi
gözardı etmemize her şeyden
önce günümüz gerçekleri izin
vermiyor.
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Bir ülkenin güvenlik sınırlarının siyasi sınırlarının çok ötesinden
başladığı gerçeğinden hareketle, Musul-Kerkük konusunda en az Kıbrıs kadar duyarlı
olmamızı gerektiren bir dizi
neden vardır. Günümüzde
Musul ve Kerkük’ten, Ortadoğu’daki Türk varlığından söz
açıldığında, özetle, Lozan’da
çözüme
kavuşturulamadığı
için Cemiyet-i Akvam kararına
bırakılan Musul konusunda
hiçbir hakkımızın kalmadığı
söylenir. Hatta Musul’u 500
bin puanda sattığımız da iddia edilir. Bu iddialar tarih ve
uluslararası hukuk çerçevesinde tartışılması gereken konulardır, ama Ortadoğu’daki
Türk varlığını göz ardı etmememizi gerektiren bir neden
değildir. Ortadoğu coğrafyasında, tarihimizin ve kültürümüzün kazandırdığı stratejik
derinliğimizi göz ardı etmemize her şeyden önce günümüz gerçekleri izin vermiyor.
Peki, Musul 1926’da hangi koşullarla Irak’a bırakıldı? Koşulların
değişmesi, mesela Irak’ın işgali
ya da bölünmesi durumunda
Musul’un statüsü tartışmaya
açılmayacak mıdır? Mondros
Mütarekesi ve Lozan Anlaşması döneminde olayların dışında olan Atlantik haramilerinin
Musul ve Kerkük’ün demografik yapılarını neden değiştirmek istediklerini, Türkmenleri
neden katlettiklerini ve tehcire
zorladıklarını sorgulamayacak
mıyız? Balkanlardan sonra Ortadoğu coğrafyasındaki Türk
varlığına yönelik bu soykırım
operasyonlarının neyi hedeflediğini irdelemeyecek miyiz?
Türkiye Cumhuriyeti’nin Musul ve
Kerkük petrollerindeki hakkının tarih olduğu savunuluyor.
Peki, Atlantik teröristlerinin
Musul ve Kerkük petrollerini
yağmalaması uluslararası hu42
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kuka uygun mudur? Atlantik
haramisi, dünya petrol rezervlerinin en önemli miktarını barındıran Musul ve
Kerkük konusunda nasıl bir
senaryo yazmıştır? Bu senaryonun hangi aşamaları hayata geçirilmiştir? Sırada hangi operasyonlar vardır? Eski
Osmanlı coğrafyasında, II.
Abdülhamit’in petrol haritası
üzerinde yapılacak bu operasyonların Türkiye’ye ne gibi
yansımaları olacaktır? Bunları da mı sorgulamayacağız?
Görüldüğü gibi, Musul, Kerkük,
Tuzhurmatu,
Altınköprü…
Irak ve Suriye coğrafyasının
demografik yapısı, özgün kültürel zenginliği söz konusu
olduğunda, Türkiye’nin güvenliğini doğrudan tehdit eden bir
dizi sorun ortaya çıkmaktadır.
Irak’ta Suriye’deki yüzlerce yıllık Türk yerleşim birimlerinde
milyonlarca Türk yaşarken ve
Büyük Ortadoğu Projesi kapsama alanındaki Türk varlığı,
eski Osmanlı coğrafyasında
İsrail merkezli olarak kurulmak
istenen enerji imparatorluğuna uygun bir demografik iklim oluşturabilmek adına yok
edilmek istenirken, Türkiye’nin
olan biteni yalnızca izlemesi ne derece gerçekçidir?
Küresel liderliğini sürdürebilmek
ve doların saygınlığını koruyabilmek için Ortadoğu hidrokarbon yataklarını ve dağıtım yollarını kontrolü altına
almayı hedefleyen Atlantik
haramisinin BOP uygulamaları bağlamında estirdiği “Arap
Baharı” rüzgârlarının neden
olduğu yangının kıvılcımları,
güney sınırlarımızdan sızarak,
ülkemizi tehdit etmeye başlamıştır. Diyarbakır, Cizre ve
Sur’da yaşanan çatışmalarla
Türkiye, “Büyük Oyun” doğrultusunda köşeye sıkıştırılmak
istenmektedir.
Demokratik
Toplum Kongresi’nin (DTK)
Yıl/Year 18 السنة
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geçtiğimiz hafta sonunda
Diyarbakır’da açıkladığı “Demokratik Özerklik Bildirisi”,
ülkemizi kaosa sürüklemeye,
kardeş kavgasını büyütmeye,
derinleştirmeye yönelik çabalar olarak değerlendirilmelidir.
MUSUL, KERKÜK… IRAK KADAR TÜRKİYE’Yİ DE İLGİLENDİRMEKTEDİR
Eğer
bir
kent,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
sınırlarının
belirlendiği Lozan görüşmelerinde ana gündem maddesi olmuşsa ve bu kentle ilgili
gelişmeler hala Türkiye’nin
güvenliğine,
ekonomisine,
saygınlığına ilişkin sorunlar
üretmeye devam ediyorsa, o
kentle ilgili gelişmeler Irak’ın
olduğu kadar, ABD’nin olduğu kadar, Türkiye’nin de ilgi
alanı içindedir. Bütün bu nedenlerden dolayı, İbadi’nin ve
Obama’nın Musul’daki askerlerimizi çekmemize ilişkin “ricaları” karşısında boğazımıza
düğümlenen isyanın tercümesi olan “Kimin toprağından
kimi kovuyorsun?” sorusu, tarihinin ve kültürel bağlarının
Türkiye’ye kazandırdığı stratejik derinlikten doğan bir hak
olarak öne çıkmaktadır.
KERKÜK HOYRATLARI NELER ANLATIYOR?
Musul’da eğitici asker bulunduğumuzu belirten Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
“Musul’u vatan toprağı olarak
gördüğümüz yok” diyor. Rasyonel politika gereği bu şekilde
konuşmuş olabilir. Fakat, rasyonel diplomasi demek, bölgenin tarihi boyutunu, demografik yapısını ve de yapılmak
istenenleri görmezden gelmek değildir. Hele, Musul’un
(dolayısıyla Kerkük’ün) ana
gövdeden koparılarak, I. Körfez Savaşı (1991) sonrasında,
36. Paralel boyunca bölü-
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nen Irak’ın kuzey parselinde
oluşturulan sözde bağımsız
bir “birime” bağlanmak istendiği biliniyorsa ve bu yolla Türkiye’nin enerji dağıtımı
konusunda safdışı bırakılması hedefleniyorsa, Musul’un
geleceğini sorgulamak, Türkiye açısından hem bir hak
hem de bir görev olmaktadır.
Ortadoğu’nun en önemli petrol
rezervlerini barındıran Musul (ve “mum gibi yanan Kerkük”) Irak’ın kentleridir, ama
Irak, hem tarihi ve kültürü ve
hem de demografik yapısıyla
bize o kadar ırak değildir. Yıllardır uygulanan demografik
temizliğe, katliamlara tehcire rağmen Kerkük’ten hala
Türkçe ağıtlar, hoyratlar yükseliyor. Bu baraklar, hoyratlar bizi, Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgilenmeye mecbur
bırakan kültürel bağlarımızın
edebi ve müzikal halkalarıdır.  
Müzik kültürümüzün çok köklü, zengin bir geçmişi vardır.
Türkler, yüzyıllar boyu, yaşadıkları çeşitli coğrafyalarda
Asya içlerinde, Azerbaycan’da,
Kafkasya’da, Anadolu’da, Ortadoğu coğrafyasında, Kıbrıs’ta,
Balkanlar’da kendilerine özgü
müzik kültürleri geliştirmişlerdir. Irak ve Suriye coğrafyasında yaşayan Türkmen
olarak andığımız Türklerin
barak havalarının, hoyratlarının kendine has bir melodik
yapıları, tınıları, ritimleri ve
de mesajları vardır. Baraklar
da, hoyratlar da kökü çok eskilere uzanan Türk müzik kültürünün özgün eserleridir.
Barak havaları Barak Türkmenlerinin uzun havalarıdır. Hoyratlar
ise, Kerkük Türklerinin uzun
hava/gazel tadındaki özgün
eserleridir. Kerkük’te hoyrat hoyrat yoğunlaşan özgün
kültürümüzü göz ardı etmek
mümkün müdür? Hoyratlar
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Ortadoğu’da kökeni yüzlerce
yıl derinliklere uzanan Türkmen kültürünün en özgün
örnekleridir. Kerkük hoyratlarından söz edince, Kerkük
Türklerinin hoyratlara yükledikleri mesajları, eğitim için
Londra’da bulunduğu yıllarda,
BBC mikrofonlarından bütün
dünyaya duyuran Abdulvahit
(Ahmet) Küzeçioğlu’nu rahmet ve minnetle anmadan
geçemeyiz.
Küzeçioğlu’nun
seslendirdiği hoyratlar, bugün
Ortadoğu coğrafyasında Türk
varlığını yok etmeye yönelik
saldırıların başladığını haber
veriyordu.
MUM GİBİ YANAN KERKÜK
Yıktılar kalamızı
Sürdüler balamızı
Daha can boğazdayken
Çektiler salamızı
Ah Kerkük, yüz ak Kerkük
Her zaman yüz ak Kerkük
Ölseydim düşmeseydim
Men senden uzak Kerkük
Elinde, yâd elinde
Öt bülbül yâd elinde
Bir diyar mezar olsun
Kalmasın yâd elinde
Can Kerkük canan Kerkük
Her söze kanan Kerkük
Kalıpdı yardan uzak
Mum kimin yanan Kerkük

Yıktılar kalanı Kerkük
Kestiler balanı Kerkük
Nakışlı Minare’de
Verdiler salanı Kerkük...
4
Binlerce yıllık tarihimizin pek çok
karanlık sayfası olduğu gibi,
Ortadoğu coğrafyasıyla ilgili geçmişimizde de karanlık
sayfalar vardır. Irak’ın karanlık
Sayı/Issue 71 العدد

Türkler Ortadoğu coğrafyasının
asli unsurlarıdır. Eski Osmanlı
coğrafyasında İsrail merkezli
olarak kurulmak istenen “enerji imparatorluğu” nedeniyle
Ortadoğu’daki Türk varlığının
“temizlenmesi”
gerekmektedir. Yıllardır Ortadoğu’daki
Türk yerleşim birimlerine ve
Türk varlığına yönelik saldırıların amacı kurulmak istenen
“enerji imparatorluğu”na uygun bir demografik iklim oluşturabilmektedir. Ruslar da, 30
Eylül’de Suriye’de gerçekleştirdikleri ilk hava saldırılarında
Türkmenleri hedef almışlardı.
Onlar da, parçalanan Suriye’deki üslerini, askeri varlıklarını ve kazanımlarını uzun
yıllar koruyabilmek için bölgedeki Türk varlığının yok edilmesi gerektiğine inanıyorlar.
Peki, son günlerde gazetelerimizin
“Türk askeri Musul’da!” manşetlerini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu aşamadan
sonra Musul’u geri almamız
mümkün mü?

Kerkük Musul kan içinde
Türkmenim hicran içinde
Bin can var bir can içinde
Bir ebedi ize geldim

Yıl/Year 18 السنة

sayfalarından biri de 1127 yılında kurulan ve 12622’ye kadar hüküm süren Musul Atabeg Devleti’dir. Kürt tarih ve
kültürünü Türklerden ayrı bir
sayfa olarak gösterme çabasında olanlar, “Alpaslan 1071’de
Anadolu’ya girdiğinde Kürtler
burada beylikler halinde yaşıyordu” tezini savunurlar. Peki,
Anadolu’ya 1071’de girdikleri
söylenen Türkler, 1127’de bölgenin en büyük kentlerinden
biri olan Musul’da bölgeye 135
yıl egemen olacak bir devleti
nasıl kurabilmişlerdi?

Turgut Özal’ın Musul-Kerkük
hamlesi gerçekçi miydi?
ABD’nin Irak’ı işgali öncesinde,
“Irak’ın bağımsız olması koşuluyla” vazgeçtiğimiz Musul
gündeme getirilebilir miydi?
II. Abdülhamit’in Ortadoğu petrol
bölgelerini kişisel mülkü yapan
tapuları İttihat ve Terakki tara-
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fından neden devlet arazisine
dönüştürülmüştü? 1924 Haliç
Konferansı’nda Musul’u nasıl
avucumuzun içinden kaçırmıştık?
IŞİD/DEAŞ tek kurşun atmadan Irak
ordusunun koruduğu Musul’u
nasıl teslim almıştı? İsrail
Türkiye’yi neden Barzani’yle
anlaşmaya
zorluyordu?
Barzani ile petrol konusunda
yapılacak anlaşma Irak Kürt
Devleti’ni tanıma anlamına
gelmiyor muydu?
Bu konuda bir dizi soru sıralayabiliriz. Dünya petrol rezervlerinin önemli bir bölümünü
barındıran Ortadoğu petrolleri bağlamında Musul- Kerkük
konusunda birbirleriyle çelişen çok sayıda kitap, araştırma ve rapor yayınlanmıştır.
Peki bunlardan hangisi doğrudur?
Her zaman olduğu gibi, güçlü olanın anlattığı doğrudur. Çünkü,
“Demokrasi götürüyorum” diyerek daldığı bölgemizi kan gölüne çeviren ABD ve koalisyon
ortaklarına, “Ortadoğu’da ne
işiniz var, uluslararası hukuku
çiğniyorsunuz, yaptığınız katliamdır, soygundur” diyebilen
bir başka güç yok.
Binlerce yıllık tarihimizin pek çok
karanlık sayfası olduğu gibi,
Ortadoğu coğrafyasıyla ilgili geçmişimizde de karanlık
sayfalar vardır. Irak’ın karanlık
sayfalarından biri de 1127 yılında kurulan ve 12622’ye kadar hüküm süren Musul Atabeg Devleti’dir. Kürt tarih ve
kültürünü Türklerden ayrı bir
sayfa olarak gösterme çabasında olanlar, “Alpaslan 1071’de
Anadolu’ya girdiğinde Kürtler
burada beylikler halinde yaşıyordu” tezini savunurlar. Peki,
Anadolu’ya 1071’de girdikleri söylenen Türkler, 1127’de
bölgenin en büyük kentlerinden biri olan Musul’da bölgeye 135 yıl egemen olacak
44
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bir devleti nasıl kurabilmişlerdi? Tulunoğulları Devleti 905 yılına kadar yaşamış
ve bu süre içerisinde Musul,
Türk Hâkimiyetinde kalmıştı.
Erbil Türk beyliği olan Begteginleri Ortadoğu tarihinin
neresine koyacağız? II. Haçlı Seferi sırasında Avrupa’da
çizilmiş Ortadoğu haritasında Kürtler neden yok?
Bölgemizin tarihini kendi gözümüzle inceleyip yazmadığımızdan, bazı yanlışları doğru gibi
görüp, kardeş kavgaları yaratılmasına fırsat veriyoruz; alet
oluyoruz.
Musul’un yakın tarihi konusunda
özetle şunu not düşmek isteriz: 1050 yılına gelindiğinde
Musul ve çevresindeki durum,
Oğuz Türkleri lehine değişmeye başlamıştı, 1050 yılında
Musul Emiri Kureyş (Karvaş)
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul
Bey adına hutbe okutarak kendi hâkimiyetini de başlamıştı,
fakat Musul’un idaresi Sultan
Tuğrul Bey tarafından İbrahim Yınal’a verilmişti. Böylece,
1926 yılına kadar yaklaşık 900
yıl sürecek olan, Musul’daki
Türk egemenliği dönemi başlamıştı.
MUSUL ATABEG DEVLETİ’NİN AYRINTILI TARİHİ
Ortadoğu’nun yakın tarihiyle ilgili,
mesela, Musul Atabegliği ve
Erbil Türk Beyliği (Begteginler:
1132-1233) gibi konularda pek
yayın yoktur; Ortadoğu’nun bu
dönemi alaca karanlıktır. Yrd.
Doç. Dr. Adnan Eskikurt ,“Musul Atabegliği – Zengilerin Son
Devri ve Lü’lü’ Ailesi” başlıklı kitabında bu konuda çok
önemli, ufuk açıcı ayrıntılara
yer verilmiş.   
Irak ve Suriye coğrafyasında 135
yıl egemen olan bu devlet
Irak Selçuklu Sultanı Mahmut
Han’a bağlı olarak İmameddin
Zengi bin Kasimüddevle Aksungur tarafından kurulmuştu.
Adnan Eskikurt’un MUSUL
Yıl/Year 18 السنة
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ATABEGLİĞİ (Zengiler’in Son
Devri ve Lü’lü Ailesi) kitabı,
bugüne kadar ayrıntıları bilinmeyen bazı gerçekleri gözler
önüne seriyor.
Irak’ta yaşanan karmaşanın ortasında yer alan Musul’da 1127
yılında kurulan Musul Atabeg
Devleti ile ilgili bilinmeyen bazı
tarihi gerçekler ilk defa bütün
yönleriyle ortaya çıkarıldı. Yrd.
Doç. Dr. Adnan Eskikurt tarafından hazırlanan “Musul
Atabegliği – Zengilerin Son
Devri ve Lü’lü’ Ailesi” başlıklı
kitap Çamlıca Basım Yayın tarafından yayınlandı. Bu devri
anlatan en ayrıntılı kitap olma
özelliği taşıyan eserde, Fırat
ve Dicle nehirleri arasında
yer alan el-Cezîre bölgesinde
Irak Selçuklu Sultanı Mahmud
Han’a bağlı olarak İmâdeddîn
Zengî bin Kasîmüddevle Aksungur tarafından 1127’de kurulan Musul Atabeg Devleti’yle
ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. “Devletin Ömrü 135
Yıl Sürmüş” Musul Atabegliği
Devleti’ni Ortaçağ’da hüküm
süren önemli Türk hanedanlarından Zengîler’in kurduğunu belirten tarihçi-yazar Yrd.
Doç. Dr. Adnan Eskikurt, o
dönem ile ilgili şu bilgileri veriyor: “El-Cezîre’de yaklaşık bir
buçuk asır kadar devam eden
hâkimiyetleri,
İmâdeddin
Zengî
bin
Kasîmüddevle
Aksungur’un atabeg olarak
tayin edildiği 1127 yılında
başlamıştır. Irak Selçuklu Sultanı Mahmud b. Muhammed Tapar’ın 1131 yılında
vefatından sonra bölge hükümdarları arasında cereyan
eden mücadeleler sırasında
bölgede hakim bir güç haline
gelen Zengî iktidârı, öncelikle el-Cezîre ve Suriye’yi tek
bir idare altında birleştirerek Haçlılarla daha üstün bir
mücadeleyi
hedeflemiştir.
Öte yandan, Nûreddin Mahmud bin Birinci İmâdeddin
Zengî’nin 1174 yılında vefâtı
sonrasında Eyyûbîlerin iler-
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leyişi bölgenin siyâsî dengesini altüst etmiş; bunun bir
sonucu olarak Musul Atabeg
Devleti’nin hâkimiyeti Musul
ve etrafındaki bazı yörelerle sınırlı kalmıştır.” Moğol İstilası ve
Trajik Son Musul’da iktidârın
1233 tarihinde Lü’lü’ ailesine
geçmesi ardından başgösteren
Moğol istilâları bölge geneli
için bir yıkım süreci olmuştur.
Onların Aynicâlût Savaşı’na
değin Moğollarla uzlaşmacı
bir siyâset izlemeleri, bir süre
daha otoritelerini muhafaza
etmelerini sağlamıştır. Ancak
1262 yılında Musul Atabeg
Devleti yaşanan bazı trajedik
hadiselerin ardından son bulmuştur.

“MUM GİBİ YANAN KERKÜK”
Emîr Bedreddin Lü’lü’nün 1259
yılındaki ölümü sonrasında yerine geçen oğulları, Aynicâlût
Savaşı sonrası görülen gelişme
ve değişmelerin ortaya çıkardığı yeni durumdan istifâde etmek umuduyla taraf değiştirerek Mısır Memlûklu Devleti’ne
yöneldiler. Bu gelişme, siyâsî
ve ticârî açıdan bir merkez niteliğinde olan Musul’un 1262
yılında İlhânlılar tarafından işgal edilmesine ve bu iktidarın
yıkılmasına sebep oldu. Musul
1925’te Irak’a Bırakıldı 1364–
1365 yılında Celâyiroğulları,
1408-1409 yılında Akkoyunlular ve 1516 yılında da Osmanlılar eline geçen Atabeg devleti

arazisi yani Musul, 1534-1535
tarihinde eyâlet merkezi yapıldı. Musul ve çevresi uzun süren Türk hâkimiyeti boyunca;
bilim, kültür ve ticâret merkezi olarak önemini korudu.
Yirminci asrın ilk çeyreğinde
İngiliz işgaline uğrayıp, 1925
yılında Irak’a bırakıldı. Sahasında ilk kitap Yrd. Doç. Dr. Eskikurt tarafından yerli yabancı
kaynaklar titizlikle taranarak
hazırlanan ve anlattığı devir
itibariyle sahasında ilk olma
özelliği taşıyan eser kitap Musul Atabeg Devleti’nin hakim
olduğu devrin olaylarının yanında bölge coğrafyasına da
ışık tutuyor.
Önce Vatan, 26-28 Aralık 2015

Türkiyem
Hani kardaş idik soydaştık hani
Benden niçin böyle bıktın Türkiye’m
Tarihte bağları damarda kanı
Unuttun yâd gibi baktın Türkiye’m

Günümüz dert kada ömrümüz çile
Taşköprü yıkıldı gariptir kal’a
Bağda bülbül hasret bağdaki güle
Bizim özümüzden söktün Türkiye’m

Misak-ı millide yeminin vardı
Bırakmayız dedin bin yıllık yurdu
Tutmadın yemini yok saydın derdi
Türkmen’in boynunu büktün Türkiye’m

Benim düşmanımı özün dost bildi
Canıma kasteden senden yüz buldu
Yurdumu çalana yüzün hep güldü
Bana kaşlarını yıktın Türkiye’m

Yüz yıldır gözümüz yollarda kaldı
Kardaş” ne göründü ne haber saldı“
Türkmen öz yurdunda sığıntı oldu
Bizi bir zindana tıktın Türkiye’m

Sivas Bursa neyse Kerkük de oydu
Vicdanınız nasıl Türkmen’e kıydı
Koca çınar niçin dalından caydı
Tek kurşun sıkmadan çıktın Türkiye’m

Din kardeşlerimin” kini derindi“
Canım malım dilim yerde süründü
Ufuklarım kara bulut büründü
Benden ellerini çektin Türkiye’m

Halâ Türkiyemsin hâlâ canımsın
Bana sırt dönsen de hâlâ benimsin
Yarın da umudum dün de şanımsın
Sevdan ile beni yaktın Türkiye’m

Dağdan inen sürü bağıma doldu
Tapulu bağımı elimden aldı
Türkmen’in feryadı havada kaldı
Dar günde yanımda yoktun Türkiye’m

İlhan ESEN
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Türkmen Siyasi Partileri
Üzerine...
Mehmet BOZOK
Toplumların vazgeçilmez bir yaşam
tarzı olduğuna inandığımız demokrasi, günümüzde en çok
benimsenen devlet yönetim
biçimi haline gelmiştir. Öte yandan çok partili yapının varlığı
modern demokrasinin temel
taşı olarak kabul edilmektedir.
Zira siyasi parti özgürlüğü ve
siyaset yapma hakları demokratik düzenin temin etmesi gereken haklardır. Siyasi partileri
genel anlamıyla, “halkın desteğini elde etmek şartıyla siyasi
iktidarı elde etmek veya paylaşmak amacını güden sürekli bir
örgüte sahip siyasi kuruluşlar”
olarak tanımlayabiliriz.1Siyasi
partiler bir bakıma halk ile siyasal mekanizmanın arasındaki
köprü işlevi görür. Bir başka deyişle siyasi partiler halkın politik
sisteme katılımını sağlar.
Irak’taki siyasi partilerin faaliyetlerinin yasal zeminine bakıldığında 1921-2003 arası dönemde
devletin siyaset alanında kesin
otoritesinin olduğu; dini, etnik,
ulusal veya bölgesel partilerin
kurulmasına izin verilmediği görülmektedir.2
2003 yılına gelindiğinde ABD’nin
Irak’ı işgal etme süreciyle birlikte işin boyutu farklı bir hal aldı.
2005’te hazırlanan Irak daimi
anayasası tüm Irak vatandaş1
2
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Ergun Özbudun, Anayasa Hukuku Ders
Notları (Teksir), (Ankara-1970 -1971)
El Ahzabu’s Siyasiyye fi’l Irak, Falih
Abdulcebbar, Dirasat Irakiyye, http://
www.iraqstudies.com/Home_files/
iraqreportarabic1.htm.
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larına siyasi faaliyet yürütme,
siyasi parti kurma hakkı tanımış; terör, ırkçılık, tekfircilik ve
mezhepçi kıyımcılık yapmamak
şartıyla çok partili bir siyasi hayat öngörülmüştür. Bu süreçte
yasaklanan tek parti Baas Partisi olmuştur.3Ne var ki Irak’taki
politik tecrübesizliğin yarattığı
karmaşık ortamdan ötürü bu
anayasal hakkın iyi değerlendirilemediği kanaatindeyim. Dolayısıyla Irak’ta genel olarak faaliyet gösteren partilere organizasyon yapı, ideoloji, sosyolojik
yapı, finans kaynağı, etkinlik ve
amaçlar açısından bakıldığında
oldukça düzensiz bir yapı görülecektir. Bu veriler ışığında Türkmen siyasi partilerini güncel
sorunlar perspektifinden kısaca
incelemekte fayda olacaktır.
Türkmenlerin siyasi mücadeleleri 1990’lı yıllara kadar sosyal
ve kültürel hakların elde edilmesi ve milli kimliklerinin korunması boyutunda olmuştur.
Türkmenlerin Irak siyasetine
girişi Körfez Savaşı’ndan sonra,
özellikle Irak’ın kuzeyinde ortaya çıkan yeni durum karşısında
gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren çeşitli Türkmen partileri
kurulmuş, daha sonra bu partiler birleşme yoluna giderek,
büyük bir bölümü tek bir çatı
altında toplanmışlardır.4 Ancak
2003’ten sonraki sürecin ilerleyen evrelerinde bu çatı büyük
3
4

a.g.m.
İnci Muratlı, “Irak Türklerinin Siyasi Tarihi,” TURAN-SAM, 29 Ocak 2009.
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ölçüde çözülmüş, partiler birbirinden bağımsız olarak hareket
etmeye başlamışlar. Hâlihazırda
Türkmeneli bölgesinde en az 7
tane tescilli Türkmen siyasi partisi bulunmaktadır.5 Parti çoğalmasının bir dezavantaj olmadığı
savunulsa da, pratikte böyle
olmadığını geçmiş seçimlerden
biliyoruz. Kimi parti yetkilileri
arasındaki kişisel sorunlar partiler arası ilişkilere zarar vermekte, ortak hareket etme bilinçlerini zayıflatmaktadır. Oysa bu
partiler arasında ideolojik bakımdan pek farklılık bulunmaz.
Temel felsefeleri büyük ölçüde
milliyetçi ve dini görüşlere dayanır.
Irak’ta siyasi kimlik, etnik veya
mezhepsel farklılıklardan oluştuğu için Türkmen partilerinin
toplumsal tabanı doğal olarak
Türkmenlerden oluşmaktadır.
Günümüzde Türkmeneli sahasında Türkmen partilerinin
sadece 3 tanesi aktif siyaset
yapmaktadır. Geriye kalan partilerin politik anlamda etkin oldukları söylenemez. Sözü geçen
partiler arasında siyasal parti
niteliğine uygun olmayanları
bile var. Karmaşık örgüt yapıları
liyakatsiz kadrolar ile birleşince
ortaya oldukça pasif ve kurumsal olmayan oluşumlar çıkmaktadır. Parti içi demokrasi ve
disiplinin lağvedildiği, tüzüğün
rafa kaldırıldığı ve icraat yok5

Riyaz Sarıkahya, “Kerkük Tek Başına
Bir Federe Bölge Olsun”, 2023 Dergi,
S:37 (2007)
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sunu kimi oluşumlar, toplumun
beklentisini boşa çıkarmıştır.
Türkmen toplumunun güvenlik,
imar ve işsizlik gibi ana sorunları konusunda Türkmen partileri
hükümete ciddi baskı uygulayamamaktadır. Dolayısıyla mevcut
düzen nedeniyle gençlerin çoğu
apolitik bir tutum sergilemekte, toplumun yarısını oluşturan
kadınlar ihmal edilmektedir.
Durum böyleyken zaten siyasallaşma sorunu yaşayan Türkmen
toplumunun, siyasi partilerle
arası iyice açılmıştır. Ayriyeten
parti (Hizip) kavramı zihinlerde
baskıcı Baas partisini çağrıştırdığı için, insanlarımızda olumsuz
hissiyat uyandırmaktadır. Buna
ilaveten Türkmen partilerinin
siyasi gelişmeler karşısındaki
pasif tutumu, toplumun siyasete bulaşmasını engelleyen bir
diğer sebeptir. Bu durum da doğal olarak Türkmenlerin seçime
katılım oranını düşürmektedir.
Anlaşılacağı üzere Türkmen siyasi
kuruluşlarının yeni kan değişimi, yeni heyecan ve yeni stratejik akla ihtiyacı vardır. Partilerimizin içinde bulunduğu sorunlar yumağı ile başa çıkmak,
temel haklarımıza kavuşmanın
en önemli yoludur. Aşağıda
partilere ilişkin öneriler sıralanmaktadır:

· Parti kademelerinde makam,
mevki ve görev dağıtımı liyakat
esasına dayanmalıdır.
· Parlamento ve yerel seçimlerde
parti adayları bir ön seçime tabi
tutulmalıdır.
· Parti içinde demokrasi prensibi hakîm olmalı, bütün parti
mensupları hukukun temel
kaynağı olan tüzüklere uymalıdır.
· Partiler, kendilerini finanse edebilecek bağımsız bir ekonomik
yapı kurmalı.
· Türkmen siyasal ve sosyal örgütleri yanı sıra tüm Türkmenleri bir
araya getirecek güçlü bir merkezi yapı kurulmalı. Üstelik bu
üst mercinin kararları bağlayıcı
olmalıdır.
· Toplumun tamamını ilgilendiren
milli meselelerde ortak strateji
izlenmeli.
· Toplumun güven duygusunu kazanmak için etkin sosyal politikalar yürütülmeli.
· Toplumun omurgasını teşkil eden
kadın ve gençlerin siyasal yaşama aktif şekilde katılımları
sağlanmalı, Toplum yararına
çalışan sivil toplum kuruluşları
desteklenmelidir.
· Partilerin medya ve iletişim kanalları güçlendirilmeli. Eğitim,
sağlık, spor, sanat ve kültürel
alanlarla ilgili halka dönük programlar düzenlenmeli.
· Partiler imkânlar dâhilinde Irak’ın

önemli illerinde parti şubeleri
açmalı.
· Partinin itibarını doğrudan etkilediği için bina yapısının dış görünüşü, güvenliği, iç düzeni ve
ortamı gözden geçirilip yapılandırılmalı.
Türkmen davası temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, Türkmen toplumunun yükünü bir
nebze olsun hafifletmeye çalışan her parti bizim meşru temsilcimizdir. Gelecek nesillerin
akıbeti siyasi kuruluşlarımızın
dirayet ve performansına bağlıdır. Toplum olarak üzerimize
düşen en kutsal görev, bu kuruluşların herhangi birisine katılıp
büyüme ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Zira temel hak
ve özgülüklerimiz ancak güçlü
örgütlenmiş ve yapılanmış partiler sayesinde elde edilir ve
korunur. Topyekûn bir toparlanmaya ve silkinmeye ihtiyacımız
olduğu açıktır. Bu çerçevede en
büyük sorumluluk payı partilere
düşmektedir. Seçim arifesinde
birlik olmaları, Türkmen toplumuna sunulmuş en değerli
hediye olacaktır. Birliğin gerçekleştirilmesi, Türkmenleri bölme
ve zayıflatma gayreti içinde
olanları hüsrana uğratacaktır.
“Milli benliğimize” sarıldığımız
sürece zafer bizden yana olacaktır…

Hoyratlar
Mey terden
Hasil olu mey terden
Helaylar düzgün geçer
Zurna uysa meyterden

Oda gider
Ot yanar oda gider
Rühüm sene bağlıdı
Sen gitsew o da gider

Günde gene
Ğem geldi günde gene
Kölge degen ne bilsin
Ne degip gün degene

Mey teridi
Üzümün mey teridi
Bizi terse oynadan
Felegin meyteridi

Açuğ yara
Qapum he açuğ yara
Yaraw ört yad görmesin
Sağalmaz açuğ yara

Olan mene olandı
Gene fikrim bulandı
Felek egdi yar küstü
Zaman da ters dolandı

Cumhur KERKÜKLÜ
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Türkmen Albümünden
Türkmenler Demokrasinin
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The Turkmen Of Iraq:
Between a Rock and a Hard Place

KIRKUK, Iraq - In 1991 as rebellion
ignited across Iraq, Turkmen
left their homes and took up
arms, ready to wage war against Saddam Hussein’s crack
troops and resist his genocidal
campaign against Iraq’s minorities.
Twelve years after the fall of Saddam, Iraqi Turkmen are still
fighting for their community’s
rights and survival.
Considered descendants of the
Ottoman administrators that
once ruled the Arab world,
with their own language and
proud history, Turkmen have
long struggled to find their
own place within modern Iraq.

Turkmen still face another
battle, one against the Kurds
they fought and died with under Saddam.
Earlier this month, the Turkmen
Rescue Supreme Commission,
a Turkmen activist group, released a statement condemning
Kirkuk’s Kurdish governor for
discriminatory policies allegedly aimed at uprooting Turkmen from the city. While they
have been in Iraq for more
than a millennium, their community feels more vulnerable
than ever.
Powder keg
“To win their ideas, to get the re-

sults that they have planned, I
think that the Kurds are ready
to attack Turkmen or Arabs or
anyone,” Sami Kolsuz, a senior figure in the Turkmen Hak
Party, told Middle East Eye.
“The hard times we faced under
Saddam, the discrimination you couldn’t buy a house because you were Turkmen, you
couldn’t get a job - all this we
suffered together [with the
Kurds],” Kolsuz said.
Kolsuz feels that Turkmen have
faced even greater discrimination under the Kurds than in
Saddam’s campaign to “arabise” Kirkuk.

Like so many other minority groups, Turkmen fell victim to
the Islamic State (IS) group’s
rapid advance across Syria
and Iraq last summer. Currently, the frontlines between Kurdish Peshmerga forces and IS straddle ancestral
Turkmen lands, which stretch
from Syria to Iran. While Kirkuk escaped IS capture, Turkmen-majority towns like Tal
Afar remain in IS’s hands. The
Turkmen community can do
little but pray for the welfare
of their brothers and sisters in
those towns.
But away from the frontlines,
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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isn’t even up for negotiation
anymore,” he continued. “As
early as June last year you
had [Iraqi Kurdistan President]
Massoud Barzani saying, ‘Kirkuk is ours.’ This all relates
back to Jabal Talabani; he once
called Kirkuk the ‘Jerusalem of
the Kurds.’”
No annexation without representation
But Turkmen grievances aren’t
reserved just for Erbil. Since
the 2003 US occupation of
Iraq, successive Iraqi governments have failed to address
the issue of minority political
representation.
And now, with the instability of
the past year, grievances have
been brought to the fore.
Since the national army fled in the
face of IS last summer, the city
has been firmly under Peshmerga control, sparking anger
among many Turkmen.
“The Kurds are from the same
country as us but it doesn’t
mean that when they come
to protect this province, Kirkuk, they get to take it over,”
said Kasim Kazanzi, a Kirkuk
city council member from the
Iraqi Turkmen Front (ITF). “We
[sacrificed] 50 or 60 martyrs in
Ramadi - it doesn’t mean we
get to keep that city.”
Peshmerga control over the city
is total, with even the government-backed Popular Mobilisation Units (PMU) ostensibly
banned from entering the city
limits.
But Turkmen PMU Major Abdul
Hussein downplayed tensions
between the two militias. “We
have good relations with the
52
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Peshmerga, so we’re not saying we’re not happy,” he said.
“We’re happy but we don’t need
them,” he added.
Hussein seemed relaxed about
the future of his city. “Of course if all the problems [with IS]
will be resolved, all the people
will go back [to their pre-2014
territories] and see what the
politicians decide. They’ll be
in charge.”
Renad Mansour, a researcher on
Iraq at the Carnegie Middle
East Centre, believes that a
weak Baghdad plays in the
favour of Erbil’s geopolitical
interests.
“The general KRG [Kurdish Regional Government] policy is to
act as a protector of minorities. This is the discourse that
they’re looking to express but
obviously to call this completely altruistic would be neglecting the geopolitical element,”
Mansour said.
“To many Kurdish leaders the issue [of Kirkuk’s governance]
Yıl/Year 18 السنة
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“We are between two pressures: pressure from Baghdad
and pressure from Erbil,” said
Kolsuz. “The pressure from
Baghdad is to take more of
our rights as humans and as a
people of Iraq but the pressure from Erbil is twofold: taking
our rights and putting pressure on us to accept Kirkuk as
the rightful property of Erbil.”
Even the Turkmen’s lack of political experience - a point of
particular consternation - has
roots in historical discrimination. “Saddam’s regime didn’t
allow us to set up political parties, so we have no experience
compared to the Kurds in this
field,” Kolsuz said.
Currently Turkmen politicians hold
just over 20 percent of seats on
Kirkuk’s city council, while Turkmen leaders say they make up
nearly a third of the city.
For city council member Kazanzi,
the lack of Turkmen representation extends into public administration.
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“We don’t want sectarianism inside military bases, inside the
police, inside any government
building - but that happens,”
he said. “So we want everything balanced [ethnically],
everything justified, so we can
work together and live together in this country.”
The ultimate sacrifice, the ultimate reward?
Tired of being ignored by their
own government and the international community, Turkmen are turning to the final
resort: arms. While revolt is
far from their minds, many
Turkmen hope that military
force of their own will bring
the respect, recognition and
protection the community demands.
“Until now we haven’t had a military force. We do have people in the military but we
don’t have the percentage we
need,” Kazanzi said. “Our villages and our land have been taken by IS and we need to have
these kind of things to protect
our lands, to protect out properties, our families.”
All the Turkmen leaders that MEE
spoke with were adamant that
a Turkmen military force was
essential for the community’s
quest for rights and recognition. Several looked for official
support from Baghdad.
“We are not going to develop any
extra-legal militia and we are
trying to get the acceptance
from the government to establish one force belonging
to the interior ministry or for
the defence ministry,” Kolsuz
said.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

“We believe that Iraq is a union one Iraq, from Zaho to Faw,”
he said. “If any area in Iraq needs our protection, we will be
there.”
Turkmen were quick to sign up
to serve in the majority-Shia
PMU in defence of their land,
and dozens have been killed across the country. PMU
commander Hussein said he
hoped that the community’s
sacrifice would lead to Baghdad granting some of their
longstanding demands. Their
dedication to Iraq’s government is resolute.
“We still have many Turkmen fighting in different provinces and
if they want us to go fight in
Mosul, yes, we can go to fight
there,” he said. “Wherever
they want us we will go.”
Dark clouds ahead
The various Turkmen parties are
divided on many issues. The
ethnic politics of the ITF and
the more isolationist Hak
Party stand separate to the
more overtly religious groupings of the Islamic Union of
Iraqi Turkoman, while the Kurdish-backed Turkmen National
Association provides a powerful foil to them all. The result
is a confused and fractured
Turkmen political voice.
Some pro-Kurdish Turkmen have
called for concessions in exchange for Kurdish rule but
Iraq expert Mansour admits
that the question of supporting Kurdish expansionism is
contentious among Turkmen.
“Some [Turkmen] want to perhaps have a Turkmen vice president of the KRG,” he said.
Yıl/Year 18 السنة
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“But with any one of these officials, the problem is [the possibility of] them being picked by
the Kurds, [as] puppets.”
While Turkey has long supported
the Turkmen, the recent geopolitical shift of President Recep Tayyip Erdogan’s Ankara
administration towards favouring Massoud Barzani’s Kurdistan Democratic Party (KDP)
has had grave ramifications for
the Turkmen of Kirkuk. Turkey
is Kurdistan’s primary market
for oil export and trade. Past
animosity has been sidelined
for economic gain.
“For Turkey the economic politics come first, Sunni [politics] come second and we are
third,” Kolsuz said. “They are
not really supporting us. Focused support towards us is not
happening.”
Turkish special forces have been
involved in training Turkmen
soldiers in the past, but since the rise of IS, the Turkmen
cause has paled into insignificance within Turkey’s regional
strategy. Without powerful
backers, the Turkmen of Kirkuk have few allies.
Years since he hung up his rifle,
Kolsuz still carries a pistol tucked into a linen holster in his
waistband. “Iraq is a dangerous place now,” he said. But as
he talked of the future his expression grew darker, a pained
look on his face.
“We don’t know how the future
will be. It will be very bad for
us and the Turkmen community will be nothing. It will turn
to dust.”
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أحاديث من ذاكرة كركوك....
يكتبها  /جمهور كركوكلي
رائحة البهارات ...قرمزي باش
ثنائية السوق الكبير
في ضحى كل جمعة  ،راغبا بدافع
نفسي جارف ،او مرغما بعاطفة
تشبه الوله ألستذكار الماضي ،ايمّم
وجهي شطر السوق الكبير في
جانب المدينة الشرقي او (بويوك
بازار ) كما تسميه العامة ،هناك
حيث تسترجع الذاكرة بعضا من
راحتها المفقودة بفعل تقادم العمر
 ،وتوالي االعوام  ،وما حوتها
تلك المنصرمات من السنين
من احداث تركت على جدران
الذاكرة شروخا هي بالشك بعضا
من مخلفات الحروب ورائحة
البارود  ،وتداعيات الغربة ..
تسترجع الذاكرة هاهناك في افياء
دكاكين وخانات بويوك بازار
بعضا من مفقوداتها ،أمنيات
بوطن ال يعكر صفوه كاتم
للصوت يخنق صوتا يهدر ضد
الفساد ،ومساحات خضراء
صغيرة تكون واحة ألطفال فقدوا
ابائهم في الحروب مع الجيران ،
او في معارك االخوة التي اشعلت
فتيلها يد االحتالل لتستكمل
مشوار العذاب لوطن اسمه (
العراق )..
في ضحى كل جمعة  ،لي مع
الذكريات موعد ال أخلفه ،صار
بمثابة موعد عاشق

،مع جولة ( بويوك بازار)التي
تبدأ بالحنين الى ماض قريب ،
وتنتهي ( أحيانا) ببعض قطرات
من دمع تنساب على رؤية مراتع
الصبا ومدارج الشباب لدى
رؤية أطالل القلعة التي حولتها
معاول الحقد الى بقايا من أحالم
لم تكتمل.
في جولة بويوك بازار األسبوعية ،
حيث الثنائية المتالزمة  ،أذ تشدك
رائحة التوابل الذكية ونكهة
األعشاب الطبية المنبعثة من
دكاكين العطارين المنتشرة على
جانبي السوق ،ال بد ان تلتقي
بوجوه مالوفة أن كنت من ابناء
المدينة .
في غير موعد وعلى حين غرة  ،كنت
وجها لوجه مع أشهر عطاري
بويوك بازار ومن هو غير الرجل
الذي اصبح أسمه متالزما مع
وصفات امهاتنا لبهارات الكليجة
والدولمة والكبة والبرياني  ،من
هو ذلك الرجل ان لم يكن ( ..
قرمزي باش ) ؟؟ الرجل الموادع
اللطيف الطيب الحاج جرجيس
صالح الذي احبته العامة من ابناء
كركوك صغارا وكبارا حتى
اختاروا له هذه التسمية ( قرمزي
باش ) تسمية بريئة جاءت لتكمل
صيرورة ذلك الرجل الطيب
الحاج جرجيس او قرمزي باش
فشعره الذهبي المائل الى الحمرة
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 ,وبشرته البيضاء كانا سبب تلك
التسمية ،التي طغت على اسمه
الحقيقي  ،حتى غدا اسم قرمزي
باش حين يذكر  ،فأنه يعني فيما
يعنيه رائحة الهيل وماء الورد
والزعفران والمسك ،
ويعني نكهة أكالتنا الشعبية،
ويعني طيبة اهل كركوك  ،ويعني
ويعني أشياءا كثيرة أخرى من
تأريخ مدينة موغلة في القدم
أسمها كركوك ....
شكرا لجولة الجمعة في بويوك بازار
 ،ألنها قيضت لي بعد عقود من
الزمن أن ألتقي الحاج جرجيس أو
( قرمزي باش ) ومعه استرجع
ذكريات بعيدة جدا  ،ومعه اشم
عطر الزعفران ونكهة البرياني
......
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بيان الى الرأي العام التركماني

عقدت الجمعيات التركمانية اجتماعا
تشاوريا بمشاركة رئيس الجبهة
التركمانية وعضو البرلمان
العراقي عن كركوك السيد أرشد
الصالحي يوم األحد الموافق
 4أيلول  .2016وقد شارك
في االجتماع عدد كبير من
الشخصيات التركمانية والناشطين
التركمان حيث تم تداول الحديث
عن األوضاع السياسية لتركمان
العراق وتم التأكيد على تضافر
الجهود لخدمة الحركة التركمانية
في كل األوجه.
وقد أكدت الجمعيات التركمانية على
ضرورة التأكيد على تمثيل المكون
التركماني في مجلس الوزراء
العراقي وتأييد ذلك من قبل جميع
التشكيالت التركمانية ونواب
مجلس الشعب مؤكدين مساندتهم
للنواب الذين رفعوا صوتهم عاليا

عند مناقشة هذا الموضوع تحت
قبة البرلمان.
وأجمع الحاضرون على أهمية مدينة
تلعفر التركمانية وما جاورها
من المناطق للوجد التركماني في
العراق وعلى أهمية العمل على
كل ما من شأنه عودة ساكني هذه
المناطق الى ديارهم بعد إنقاذ تلك
المناطق من المنظمة اإلرهابية.
وقد لفت المجتمعون األنظار إلى وقوف
التركمان العراقيين ممثلين بجميع
جمعياتهم ومنظماتهم في المسيرة
الجماهيرية التي شارك فيها
ماليين المواطنين األتراك لشجب
واستنكار المؤامرة االنقالبية
الفاشلة التي حدثت في تركيا وتأكيد
وقوفهم الى جانب الحكومة التركية
والدولة في تصديها لهذه المحاولة
الخائنة ،وقد أكد الحضور مرة

أخرى استنكارهم وإدانتهم لهذا
العمل الشائن والذي استهدف العالم
التركي بأجمعه.
كما أجمع الحاضرون على تفعيل
االجتماعات التشاورية مع الجبهة
التركمانية العراقية التي تمثل أكبر
تجمع جماهيري في جميع المحافل
لتفعيل البنية الداخلية للجبهة واغناء
جهودها الفاعلة لخدمة المجتمع
التركماني وتفعيل عمل المجلس
التركماني الذي يمثل عموم
التركمان العراقيين واستمرار هذا
التشاور خدمة للصالح العام .ولفت
الحاضرون األنظار الى ضرورة
وحدة الكلمة والحفاظ على جغرافية
التركمان وااللتفاف حول الطروح
البناءة التي تمثل مسيرة الحركة
التركمانية بشكل واضح.

من الشعر التركي المعاصر (العلم)
يا بياض وحمرة السماء الزرقاء
انت فستان العرس الختي والغطاء االخير للشهيد
يا علمي الذي ْ
يتال ْ
ال متموجا
كم من مالحم سطرت بحقك
وها انا اسطر اخرى
سوف احفر قبر من ال ينظر اليك بعيني
وسأهدم اعشاش الطيور التي تطير دون ان تحيك
ال خوف وال هموم في المكان الذي ترفرف فيه
هي لي مالذا تحت ضاللك
هيا ْ
فال انبلج صبح وال اشرقت شمس
في وطن تغمره ضياء النجمة والهالل
عندما ساقتنا الحروب الى القمم الثلجية

تدفأنا بضوئك القرمزي
وعندما سرت بنا من الجبال الى القفار
التجأنا الى ضاللك الوارفة
يا من يرفرف اآلن هادئا مع هبوب الرياح
انت حمامة السالم ونسر الوغى
انت وردتي التي تتفتح على الشواهق
ولدت تحت ضاللك
وسوف اموت تحت قدميك
انت مجدي ,تاريخي ,شعري وكل ما املك
اختر مكانا ما على االرض
في اية بقعة اردت ان تُنصب
سوف انصبك هناك ....

شعر:عارف نهاد اسيا ترجمة:رضا جوالق اوغلو
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واألعياد والعطل الرسمية ،فقد
كانت أروقة مبنى النادي شتا ًء
وحديقته صيفاً تكتظ بالتركمان
طيلة أيام األسبوع ،وتبلغ الذروة
ليلتي الخميس والجمعة والعطل
واألعياد ،فال مناص أمام تلك
الهيأة ّ
إال القدوم إلى الدوام
المسائي بمعدالت يومية ،على
الرغم من أن جميعهم كانت
لديهم إلتزامات الدوام الرسمي
بدوائر الدولة التي كانوا يعملون
فيها حتى يحين العصر ،فيما
على األطباء الحضور في
عياداتهم المسائية ...حتى أن
البعض من األعضاء –على
سبيل المزاح -أضحى يشبّه
إنتخابه لهذه العضوية بـ((زواج
كاثوليكي ال طالق من بعده)).

شهر (تموز  )1958والتي
كانت دموع الحاضرين تنهمر
مدراراً عند إلقائها بين إستراحة
وأخرى ...والواقع أن جميع
تركمان العراق كانوا يتطلعون
نحو حلول موعد تلكم الحفلة
السنوية التي ع ّدوها ليلة من
ليالي العمر كونها ال تتكرر
سوى مرة في العام الواحد.
وحين يحل فصل الربيع من كل
عام ،يستأجر “بيت التركمان”
عدداً غير يسير من حافالت
الركاب لتسيير سفرة جماعية
إلى أحد البساتين أو المتنزهات
في إحدى ضواحي بغداد أو
بعقوبة عاد ًة ،بينما يهاتف
أحد أعضاء الهيأة اإلدارية
جميع التركمان المستقرين في
“بغداد” والمناطق المتاخمة لها
ليؤكد لهم أو يذكرهم بالموعد
المحدد للسفرة ،إذ ي َُخـيَّرون بين
أن يتنقلوا بسيارتهم الخاصة أو
يحضروا أمام النادي في ساعة
معينة لإلنطالق جماعياً ...ولكن
تلكم السفرات جميعاً لم تختصر
في يوم ما على تركمان بغداد،
بل ان حشوداً من بقاع تركمانية
أخرى كانت تتدفق نحو موقع
السفرة لتنض َّم إلى بني قومهم
وتشاركهم أفراحهم في ذلك
اليوم الذي لم يكن يتكرر –عادة-
سوى مرة أو ربما مرتين في
السنة ....وال أبالغ في القول إن
ذكرت أن ما يربو على ()1000
تركماني كانوا يتواجدون طيلة
النهار في موقع السفرة.

لم يهمل النادي المنحى الثقافي بل
كان ضمن أولوياته ،فأنشأ بُ َعي َد
تأسيسه مكتبة أناطت أمانتها
إلى الطالب في كلية الحقوق
“أرشد هرمزلو” ،وإحتوت في
رفوفها مؤلفات ودواوين شعر
وصحفاً ومجالت ودوريات
متنوعة باللغة التركية –القديمة
والحديثة -وباللغتين العربية
واإلنكليزية وسواها ،والتي
تحوّلت بإنقضاء بضعة أعوام
إلى مكتبة ذات صيت في
“بغداد” والعراق ومرتعاً خصباً
للباحثين والمتابعين في التأريخ
القديم والوسيط والحديث
والمعاصر لتركمان العالم
عموماً ووسط بالد الرافدين
على وجه الخصوص.

كان الدوام الرسمي للهيأة اإلدارية
حوالي ( )3ساعات مساء كل
يوم من دون إستثناء وسط
مكاتب صغيرة تعمل أشبه بخلية
ً
خدمة للتركمان ومن
النحل
رواتب أو إستحقاقات مادية،
بما فيها الخميس والجمعة

لم يعتمد “نادي اإلخاء” على أي دعم
من خارج اإلشتراكات الشهرية
التي يدفعها أعضاؤه بين يدي
المُحاسب مقابل وصوالت
ً
فإضافة إلى
رسمية ومختومة،
ما كان محدداً بدينار عراقي
واحد ألي تركماني يحمل هوية
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النادي ،فإن ((البعض)) من
األثرياء التركمان كانوا يغدقون
بسخاء لتسيير أمور ناديهم
ً
فضال عن
الشهرية واليومية،
أن العديد من كبار الموظفين
ّ
يحطون في
وصغارهم كانوا
هذه المؤسسة الوحيدة التي
تحمل إسم قومهم زهاء %01
من رواتبهم شهرياً ،كما كانوا
يتبرعون ألجلها في أية مناسبة
تفتح إدارتها باب التبرع ألي
طارئ أو خالل المناسبات
واإلحتفاءات والحفالت السنوية.
لم يتغير شيء يذكر في “بيت
اإلخاء التركماني” من حيث
األسس والمبادئ والمرتكزات
بعد اإلنتخابات القانونية الثانية
التي أجريت بعد إنقضاء ()4
سنوات على سابقتها ،والتي فاز
فيها “الزعيم/العميد المتقاعد
عبدهللا عبدالرحمن” برئاسة
الهيأة اإلدارية ،ولربما تطور
نحو األفضل لتفرّ غ “أبو
فاروق” ألمور النادي بشكل
تام وعدم إنشغاله بدوام رسمي
وإلتزامات مسائية وليلية كما
كان عليه “الدكتور مردان
علي” المدير العام بوزارة
الصحة حينئذ ...فيما تأسس
ثان
في تلك الحقبة نا ٍد تركماني ٍ
بمدينة “الموصل” برئاسة السيد
“عبدهللا محمود/أبو كمال” الذي
أقدم على خطوات مشهودة في
سبيل جمع كلمة تركمان “قضاء
تلعفر ومدينة الموصل” والبقاع
التركمانية المحيطة بهما وعموم
محافظة “نينوى” وسط بوتقة
واحدة ،وقد توفـّ َق في هذا الشأن
كثيراً ،وكنت شاهد عيان على
ذلك ...ولكني سأترك البحث في
هذه األمور على سواي كي ال
أطيل على المتابع الكريم أكثر
مما أطلت ضمن هذه السطور.
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تلك السنة وقد أضحى معظمهم
ضباطاً إحتياط (مجنّدين)،
ويحضرها الطالب التركمان
الجامعيون في جميع مراحلهم
الدراسية ،وذلك إبتغاء التعارف
والتزامل بين بعضهم البعض،
حيث يقدم رئيس النادي والبعض
من أعضاء هيأته اإلدارية هدايا
ثمينة للحاصلين على شهادات
تخرج ذات مستويات عالية
تفوق الجيد.

من الشخصيات التركمانية من
يسند ظهره معنوياً ويدفعه بزخم
ملحوظ نحو المستقبل.
تلك كانت البداية في أوائل عقد
الستينيات من القرن العشرين،
وبعد أن كانت أفضال “بيت
اإلخاء التركماني” تتوالى
على الجميع بتداخل ((معنوي-
إجتماعي – ثقافي ،والكثير من
السياسي وبعض المادي))...
فمن الناحية المادية فقد تشكل
“قسم داخلي” الئق يحتوي
كل مستلزمات سكن الطالب
الجامعيين التركمان ممن ال
تستوعبهم األقسام الداخلية
لجامعة بغداد ،وكانت إدارة
النادي تدفع للمتعففين منهم
إعانات شهرية مقبولة تُ َسـيّر
البعض من أمور حياتهم
اليومية ومن دون إعالن مطلق
ألسمائهم ،كما الحال بحق العديد
من العوائل التركمانية المحتاجة
التي كانت تتسلّم مساعدات
شهرية متواضعة ...أما النواحي
المعنوية فحدث وال حرج ،ففي
كل ( 41تموز) يُـقام إستذكار
شعري وأدبي مصحوباً بمنقبة
نبوية إلحياء الذكرى السنوية
لمجزرة كركوك ،يُدعى إليها
جميع عوائل الشهداء بشكل
خاص وشخصيات ومسؤولون
وأصحاب مناصب عليا لدى
الدولة العراقية ،بينما يحضره
حشود من التركمان وأصدقاؤهم
ومحبّوهم ،ألن الدعوة كانت
مفتوحة للجميع.
أما المناحي األخرى ،ففي بدء
الموسم الدراسي للكليات
والمعاهد يُحتفى بمناسبة إنخراط
وجبات جديدة من الطالب
التركمان -فتياناً وفتيات -لدى
هذه المؤسسات العلمية ،ويُدعى
إليها أولئك الذين تخرّ جوا في
57

وفي خريف كل عام كان اإلحتفاء
السنوي األعظمْ ،إذ تُقام حفلة
كبرى في حديقة النادي تحت
مسمّى “كركوك كجه سي/
ليلة كركوك”ْ ،إذ كانت الحفلة
السنوية األوسع واألعظم
واألبهى من األخريات ،حيث
تبتدئ أولى فقراتها مساء يوم
الخميس وال تضع أفراحها
جانباً ّ
إال بعد ( )8ساعات حين
ّ
حل
يكون فجر الجمعة قد
وبان أفقه األبيض ...كانت
مواكب تركمان العراق تتدفق
من كل حدب وصوب تمتلئ
بها حافالت الركاب وقد ش ّدت
رحالها إنطالقاً من “كركوك،
أربيل ،الموصل ،تلعفر،
رشيدية ،سالمية ،آلتون كوبرو،
تركالن ،جرداغلي ،كومبتلر،
يحياوه ،بالوه ،تازة ،طاووق،
طوز ،يارمجه ،آمرلي ،قره
غان/كفري ،بيات ،قرة تبه،
جلوالء،
قزلرباط/سعدية،
خانقين ،مندالي ،بلدروز،
جصان ،بدرة ،قره غول،
بعقوبة ،الحلة” وغيرها سوا ًء
أكانت بقاعاً تركمانية أصيلة
وذات أغلبية أو أن التركمان قد
من تلك التي إستقروا بأوساطها
في عموم الوطن العراقي،
وأصحابها فرحون يرتدون
هم ونساؤهم وأوالدهم -أزياءشعبية تركمانية ويحملون فوق
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رؤوسهم الفتات تمجّ د قومهم
األصيل وتأريخهم المشهود
ّ
فيحطون
في وطنهم العزيز،
الرحال ليشغلوا الشارع الرئيس
لحي “العيواضية” وشوارعه
الفرعية منذ عصر الخميس
وحتى صبيحة الجمعة ...وال
أعتقد أن عائلة تركمانية واحدة
وباألخص من سكنة بغداد
وضواحيها كانت تغيب عن
هذا الحفل ّ
إال لطارئ ،والذي لم
يكن أحد من أشهر الشخصيات
التركمانية وأصحاب المناصب
العالية في الدولة والشعراء
ينأى
التركمان
واألدباء
عنه ،كما الحال مع مشاهير
المطربين التركمان في حينه،
بدءاً من “عبدالواحد كوزه
جي أوغلو ،عبدالرحمن قزل
آي ،ممد قاليي ،أكرم طوزلو،
فخرالدين أركيج ،فايق نجار،
تحسين كركوك أوغلو ،ساطع
كوبرلو ،محمد أحمد أربيللي،
يونس دميرجي ،علي قلعه لي”
وسواهم ،والذين يطرب الجميع
معهم من دون إستثناء حيث
الخوريات والمقامات واألناشيد
واألغاني اللذيذة التي تطلقها
حناجرهم البديعة ،حتى تدفع
أحاسيس العديد من الحضور
الغفير إلى الرقص وسط الحديقة
وبين األهل والعائلة ،والبعض
يندفع نحو ذلك المسرح الكبير
من دون أن يستشعر بإحراج
ما دام الحفل منحسراً وسط
بني قومه وجلدته ،وال توقفهم
سوى أبيات الشعر التركماني
التي تتغنى بأمجاد التركمان
وتأريخهم وإعتزازهم بلغتهم
الجميلة ،وكذلك ما تعرضوا له
من حاالت اإلعتقال والسجن
والتعذيب والنفي إلى المناطق
النائية والتي تُ ِّو َجت بالقتل العام
خالل المذبحة التي فرضت
أوزارها الدموية عليهم أواسط
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ذكريات الستينيات في نادي اإلخاء
التركماني
د .صبحي ناظم توفيق*
في مطلع الستينيات من القرن
المنصرم ،وبعد أقل من سنتين
إنقضتا على واقعة مجزرة
كركوك المُريعة التي أُق ْـتـُ ِرفـَت
بحق التركمان على أيدي
الشيوعيين وآخرين كانوا
منضوين تحت ظاللهم ،تلك
المذبحة التي كانت من بعض
نتائجها أن قلبت موازين سياسة
“الزعيم عبدالكريم قاسم” والتي
ظلت ميالة للحزب الشيوعي
وأحزاب أخرى معروفة
بتوجهاتها اليسارية المتآلفة مع
ذلك الحزب األحمر ،وبينما كنا
تالميذ بالثانوية يوم ( 14نيسان
 ،)1961وجدنا آبا َءنا وأعمامنا
وأخوالنا وقد عمّهم بعض
الفرحة وهم يتحدثون بفخر بأن
ً
منتدى تركمانياً تحت مسمّى
“نادي اإلخاء التركماني-
توركمن قارداشلق أوجاغي”
“والذي كان يفترض أن يسمّى
“بيت اإلخاء التركماني”،
قد إنبثق في “بغداد” الحبيبة
إلى الوجود للمرة األولى في
تأريخ العراق الحديث ،وذلك
قبل أن نقرأ بفخر مصحوب
بفرحة عظيمة صفحات مجلة
الناطقة
“قارداشلق/اإلخاء”
باللغتين التركية والعربية،
والتي إخترقت بجدارة الصمت
الثقافي التركماني بعددها األول
* مؤرخ – دكتوراه في التأريخ

خالل شهر (آيار...)1961
إستشعرنا بزهو ونحن في مقتبل
العمر ،وتحسسنا أن تأريخ
التركمان العراقيين ودورهم
في بناء وطنهم األصل ربما
أمسى يجد لذاته طريقاً ،وأن
الدولة العراقية المعاصرة قد
إستعادت ذاكرتها ورأت أخيراً
أن أصحاب القومية الثالثة وسط
أرض الرافدين ينبغي أن تكون
لهم مؤسسة تمثل كيانهم المشهود
له عبر تأريخ العراق القديم
والوسيط والحديث والمعاصر،
تناس وإفتراءات
وذلك بعد طول ٍ
وإدعاءات ومزاعم حاول
البعض من العراقيين طرحها
لغايات مشبوهة ال حدود لها،
ولسنا في مجال البحث عنها.
كنا في غاية الشوق إلى هذا المنتدى
اإلجتماعي -الثقافي ،فقد سبقنا
من أصدقائنا الكثيرون ،ولكنا
ض بهذه األمنية ّ
لم َنحْ َ
إال في
خريف عام ( )1961حين
إستحصلنا على “بكالوريا”
الخامس الثانوي آتين إلى
“بغداد” إبتغاء التقديم للقبول
في الكليات والمعاهد ،حيث
إحتضننا مبنى النادي الكائن في
حي “العيواضية” المكوّن من
ّ
دار مستأجرة واسعة وحديقة
غنّاء ذات مساحة أكبر ،بل
تشرفنا بالسالم على “الدكتور
مردان علي” -رئيس الهيأة
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اإلدارية للنادي وعدد من
أعضائها وشخصيات تركمانية
آخرين تصادف وجودهم في
أروقة النادي في تلك األمسية،
ومنهم “الدكتور عبدالقادر
سليمان ،الدكتور أرجمند آوجي،
السيد جالل عزيز النقيب،
المحامي حبيب هرمزلو ،الرائد
الطبيب ناجي أحمد حمدي،
الدكتور رضا محمود دميرجي،
السيد جمال عزالدين -مدير
اإلذاعة التركمانية ،السيد نجم
الدين عزالدين ،المهندس جمال
خضر ،مالزم أول عزيز سيد
قادر ،المالزم أحمد بهجت،
الشاب أرشد هرمزلو -الطالب
في كلية الحقوق والمذيع
باإلذاعة التركمانية” ،وعدد
كبير ممّن تخونني ذاكرتي
على إستذكار أسمائهم...
والذين رحّ بوا بنا خير ترحاب
وأكرمونا خير إكرام ،وأجلسونا
ليتفهّموا منا رغباتنا وسط
الدراسات الجامعية التي نروم
خوضها ليكون كل منهم -حسب
إختصاصه ومجاالته وأصدقائه
وزمالئه وإمكاناته الشخصية
ومعارفه  -داعماً لهذا الطالب
أو ذاك ،حتى ترك كل منا
مبنى النادي مزهواً وعلى شبه
يقين بأن رؤاه وآماله وأحالمه
بالقبول في هذه المؤسسة
العلمية أو المهنية أو تلك
ستتحقق ،ومفتخراً بأن هناك
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واسناد الهيئة االدارية للنادي
الى مجموعة من اتباع السلطة
ومناصريها ،وتم في( 16كانون
الثاني من عام  )1980اعدام نخبة
من قادة التركمان بحجج واهية
ومحاكمات صورية ،واستمرت
موجة األعدامات للتركمان
بعد ذلك ،كما في قرية البشير
وطوزخورماتو وازالة المناطق
التركمانية من الوجود

االساسية ونقل الموظفين منهم
الى دوائر في خارج المحافظة،
واالستيالء على اراضيهم ومنعهم
من ممارسة المهن الحرة.
ومع تنصل السلطات الحكومية من
بنود قرار منح التركمان الحقوق
الثقافية ازدادت الممارسات
تجاه
والضغوط
التعسفية
التركمان ،في الفترة التي تلت
عام 1971وصدرت تعليمات
مشددة الى المصارف العراقية
بعدم منح أية قروض لرجال
وحظر
التركمان
االعمال
بيع منتجات الشركات العامة
الحكومية الى التجار وأصحاب
المهن من التركمان وسد ابواب
التعيين للشباب من التركمان،
على
الضغوط
وتواصلت
الفالحين والمزارعين التركمان،
واالستيالء على اراضيهم
وحرمان الطلبة التركمان من
القبول في العديد من الكليات
والمعاهد ما لم ينتموا الى حزب
السلطة ،وجرى اعتقال العديد
من المواطنين التركمان على اثر
زيارة الرئيس التركي (فخري
قوروتورك) الى مدينة كركوك
والمركز الثقافي التركي الذي
كان موجودا في مدينة كركوك
في حينه ( 27نيسان )1976
وجرى تغيير في التقسيمات
االدراية للمحافظات التي يؤلف
التركمان االكثرية في مناطقها
وسلخ قضائي طوزخورماتو
وداقوق من محافظة كركوك
وربطهما بمحافظة صالح الدين
(تكريت) وفصل قضاء كفري
عن محافظة كركوك وربطه
بمحافظة ديالى ،ووضعت
السلطات الحكومية اليد على كافة
الجمعيات الثقافية واالجتماعية
والنقابات والنوادي التركمانية
وتم تعيين اشخاص من العرب في
الهيئات االدارية للنقابات المهنية
واستمرت الضغوط على نادي
االخاء التركماني (المقر العام
في بغداد) والفرع في الموصل،
59

وجرى اهمال التركمان في عملية
احصاء عام  ، 1987حيث ذكر
في حقل القومية (العرب والكرد
فقط) وابتداء من عام  1989بدأ
نظام البعث بممارسة ضغوط
هائلة على التركمان من الشبك
القاطنين في منطقة الموصل،
واخالء قراهم واسكانهم في
مناطق اخرى ،وعلى اثر حرب
الخليج بدأت قوات الجيش بضرب
مدينة كركوك بالمدافع بطريقة
عشوائية وخاصة في يوم(26
مارس 1991م) مما اضطر
المئات من المواطنين التركمان
الى ترك منازلهم والفرار
بارواحهم مع عوائلهم واطفالهم
الى خارج المدينة ،وتحركت
المجاميع نحو التون كوبري
واربيل وارتكبت القوات الحكومية
مجزرة التون كوبري في (28
مارس )1991/التي راح ضحيتها
كوكبة من الشباب التركمان البل
تم قتل عوائل باسرها تضم اطفاال.
ويضم الكتاب قائمة باسماء
الشهداء واعمارهم ومهنهم ،كما
ان العديد من المواطنين التركمان
واصلوا رحلتهم سيرا على االقدام
نحو الحدود التركية .واستمرت
مآساة التركمان وتواصلت حركة
االعدامات والضغوط على مدينة
كركوك والمناطق التي يقطنها
التركمان بكثافة ،وتخريب التراث
الثقافي في قلعة كركوك وتعرض
التركمان الى الضغوط حتى في
المنطقة اآل منة في شمال العراق.
تناول المؤلف في الفصل االخير من
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هذا الكتاب القيم وضع التركمان
في فترة االحتالل االمريكي عام
 ،2003حيث بدأ فصل جديد
من القصة المأساوية والحزينة
لتركمان العراق ،واستمر تهميشم
واالستيالء على اراضيهم ومنعهم
من التمتع بأبسط الحقوق في العيش
الكريم وتزوير نتائج االنتخابات
الكردية
االحزاب
لصالح
واصبحت المدن التركمانية
هدفا سهال للهجمات والعمليات
االرهابية ،ولم تتبع قوات االحتالل
االمريكي سياسةعادلة تتسم
بالمساواة في المعاملة بين الجميع
منذ أول يوم لها في البالد ،وعانى
التركمان من هذه السياسة غير
العادلة ،واصبح التركمان ضحية
للتجاذبات السياسية الحاصلة بين
الحكومة المركزية وبين ادارة
االقليم الكردي من جهة اخرى.
والحق ان هذا الكتاب القيم قد ض ّم
معلومات غنية وثرية عن وجود
التركمان في العراق والمآسي التي
تعرضوا لها في مختلف المراحل
التاريخية ،وحسنا فعل المؤلف
بنشر الصور الفوتوغرافية التي
تثبت اصالة التركمان وتراثهم الحي
الذي ينبض بالحياة ،وقد يكون من
المناسب ترجمة هذا الكتاب الى اللغة
االنكليزية ليكون في متناول القارئ
االجنبي ،ويأخذ الكتاب مكانه في
المكتبات العامة في الخارج.
لقد بذل البروفيسور الدكتور صبحي
سعاتجي جهدا كبيرا في اعداد
هذا المؤلف كما ان االستاذ حبيب
الهرمزي كان بارعا في الترجمة
بحيث أن القارئ اليشعر بان
الكتاب مترجم من اللغة التركية
الى اللغة العربية.
واخيرا ندعو مؤسسة وقف كركوك
الى وضع قائمة في نهاية كل
مطبوع يصدر منها ،تبين
عن
الصادرة
المطبوعات
المؤسسة،بغية التوثيق والتعريف
بنشاطات المؤسسة.
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وبدأت حركة اعتقاالت واسعة بين
المواطنين التركمان في كركوك
والمناطق التركمانية المجاورة
لها ،وكان بينهم اعداد كبيرة من
الموظفين والمهنيين والمفكرين
والصيادلة واالطباء والمتقاعدين
وغيرهم ،ومنع التركمان من
التحدث بلغتهم القومية ،وبدأت
السلطات بنقل المليشيات الكردية
من الذين تلقوا تدريبا على حرب
العصابات في موسكو على شكل
مجموعات واسكانهم بوجه خاص
في المناطق التي فيها كثافة عالية
من المواطنين التركمان.
ووقعت الطامة الكبرى وهي مجزرة
كركوك (14ـ  16تموز)1959
المليشيات
استباحت
حيث
الشيوعية مدينة كركوك ومارست
شتى انواع القتل والسحل وتقطيع
جثث الشهداء ونهب المحالت
والدكاكين واالعتداء على اآلمنين.
واليمكن ان نصف بشاعة هذه
المجزرة بكلمات أو باسطر قليلة،
وشجب (عبد الكريم قاسم) في
مؤتمر صحفي عقده في (/28
تموز 1959/م) مجزرة كركوك
بشدة وبين ان الجرائم المرتكبة
بحق التركمان في كركوك هي
من ابشع الجرائم الدنيئة المرتكبة
في العالم كله ،ووزع قاسم على
الصحفيين صورا فوتوغرافية
ملتقطة اثناء احداث المجزرة.
وفي الفترة(28ـ/ 30آب) 1960/عقد
اول مؤتمر للمعلمين التركمان،
وشارك في هذا المؤتمر معلمون
ومدرسون من كركوك واربيل
وتلعفر وخانقين وطوزخورماتو
وكفري وآلتون كوبري وغيرها
من المناطق التركمانية ،وافتتح
المؤتمر بكلمات القاها وزير
المعارف الدكتور اسماعيل
العارف والسكرتير العام لنقابة
المعلمين الدكتور صفاء الحافظ
التركمان
المعلمين
ونقيب
(المرحوم حقي الهرمزي1919/
1966/م) واستمرت اعمال

المؤتمر ثالثة أيام وصدرت في
نهاية المؤتمر توصيات مهمة
تتعلق بالتعليم باللغة التركية
واعداد كتب االلفباء والمطالعة
الالزمة لتعليم اللغة التركية
واتاحة الفرصة لدخول طالب
المناطق التركمانية الى الجامعات
بنسبة تكفي لسد احتياجات تلك
المناطق وتأسيس مطبعة تتيح
طبع المطبوعات باالحرف
التركية واصدار مجلة باللغتين
العربية والتركية.
ويذكر انه بدأ في  /1شباط  1959/بث
البرامج التركمانية من اذاعة بغداد،
وفي /7مايس/آيار 1960/تم تأسيس
(نادي االخاء الركماني) في بغداد.
وفي /23كانون الثاني تم منح امتياز
اصدار (مجلة اإلخاء/قارداشلق)
باللغتين العربية والتركية .وتعرض
العديد من الشباب التركماني الى
حوادث اغتياالت في هذه الفترة،مما
أثار مشاعر جياشة بين المواطنين
التركمان.
وفي /23حزيران 1963/تم تنفيذ
احكام االعدام التي كانت قد
صدرت بحق بعض المشاركين
في مجزرة كركوك عام 1959
،علنا وفي ثالث مناطق مختلفة
في مدينةكركوك.
وفي الفصل الخامس يبحث المؤلف
عن التركمان في عهد النظام
البعثي ،الذي بدأ في /17
تموز1968/م .وفي (/20كانون
الثاني  )1970صدر قرار من
مجلس قيادة الثورة(المنحل)
باقرار الحقوق الثقافية للتركمان،
وتبين بعد فترة قصيرة ان هذا
القرار كان لذر الرماد في العيون،
حيث بدأت السلطات تتنصل
تدريجيا من الحقوق الواردة في
القرار.
وفي  7تموز  1970نظم المواطنون
التركمان مسيرة حاشدة للتنديد،
مباشرة،
بصورةغير
ولو
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بالممارسات التعسفية للنظام
تجاههم،اثر اغتيال الشاب(الشهيد
محمد فاتح سعاتجي) واغلق
اصحاب المهن ابواب دكاكينهم
ولم يباشر المواطنون اعمالهم
واغلقت االسواق تماما ،وشارك
في التشييع نحو  50الفا من
المشيعين وتعالت اصوات
وهتافات المشيعين التي تندد بهذه
الجريمة البشعة .
وفي /5تشرين األول  1970قدمت
مجموعة كبيرة من المحامين
واالطباء واصحاب المهن الحرة
مذكرة الى الحكومة العراقية
تتضمن جملة مطاليب للتركمان،
ومنها االعتراف بالتركمان كقومية
ثالثة وادراج ذلك ضمن نصوص
الدستور العراقي واعطاء حقيبة
وزارية الى ممثل التركمان وتنفيذ
الحقوق الثقافية للتركمان وانتخاب
اعضاء اتحاد االدباء التركمان
من قبل التركمان انفسهم وجعل
التدريس باللغة التركية باالحرف
التركية الحديثة وتعيين افراد من
التركمان في المناصب االدارية
العليا وتأسيس جامعة في كركوك
واعادة فتح معاهد المعلمين
والمعلمات في كركوك وتحويل
قضاء تعلفر الى محافظة.
ووقع التركمان في اتون صراع بين
السلطات البعثية التي قامت باستقدام
نحو خمسين الف عائلة عربية من
جنوب العراق واسكانهم في مدينة
كركوك ومنحهم بطاقات النفوس(
هوية االحوال المدنية) ومنحهم
االمتيازات المادية والمعنوية
وتعيينهم في وظائف مهمة أونقلهم
الى وظائف مهمة في دوائر كركوك
وتوزيع االراضي الزراعية العائدة
للتركمان على هذه العوئل ،بغية
احداث تغيير ديمغرافي .وفي
المقابل بدأ األكراد بالنزوح الى
مدينة كركوك على شكل مجاميع
وعلى دفعات متتالية واالستقرار
في مناطق عديدة من كركوك،
مقابل حرمان التركمان من حقوقهم
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كاور باغي(/12تموز)1946/
حيث تعرض عمال شركة النفط
المطالبين بحقوقهم الى اطالق
نار عليهم بصورة عشوائية،
وفي خريف من عام  1947عقد
اجتماع في الهواء الطلق لتأييد
ومناصرة المرشحين التركمان في
انتخابات المجلس النيابي وتحول
هذا االجتماع الى مظاهرة حظيت
بتأييد اصحاب الحرف والباعة
الذين اغلقوا محالتهم ودكاكينهم
إعرابا عن تأييدهم للمتظاهرين،
وتحولت المظاهرة الى كتلة
عارمة من االهالي تحركت من
منطقة (المصلى) لتصل الى
(السوق الكبير) وسارت المظاهرة
نحو الجسر الحجري القديم قاصدة
االنتقال الى الجانب اآلخر من
المدينة ،وسدت قوات الشرطة
مدخل الجسر ووضعت متاريس
لمنع اجتيازه ،وبدأ المتظاهرون
باطالق هتافات تتضمن تأييدا
للمرشحين التركمان ،وهجم رجال
الشرطة بالعصي والهراوات على
المتظاهرين ،مما ادى الى اصابة
عدد من المتظاهرين ،واضطر
الباقون الى التفرق بعد اشتداد
هجوم افراد الشرطة عليهم.
وفي عام  1949طالب المواطنون
التركمان بتغيير محافظ ورئيس
بلدية كركوك،وتعيين اثنين من
التركمان بدال منهما ،وقام االالف
من الطلبة واصحاب المهن بعقد
اجتماعات وتنظيم مسيرات
تأييدا لهذا المطلب ،وقوبلت هذه
المسيرات من قبل قوات الشرطة
منظميها،
ومالحقة
بالقمع
واستجابت الحكومة لهذه المطالب
ولو جزئيا بتعيين (شامل اليعقوبي)
التركماني رئيس لبلدية كركوك.
ومع تحسن العالقة بين العراق وتركيا
على اثر تأسيس حلف بغداد في
(/ 24شباط1955/م)فان ذلك لم
يحل دون استمرار العراق في
سياسة القمع والتعريب والصهر
القومي تجاه مواطنيه التركمان،
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بل ان هذه الممارسات ازدادت
حدة وعنفا ،وتحولت سياسة كبت
وتحجيم التركمان الى ممارسة
عمليات وقمع حريات ومصادرتها
ومالحقة المواطنين .وعانى
التركمان من صنوف المضايقات
والقمع واالرهاب في فترات حكم
نوري السعيد(رئيس الوزراء)
ومن المتصرفين االكراد الذين تم
تعيينهم في كركوك.

في شوارع كركوك وتطلق
هتافات ضد التركمان ،وشرعت
هذه الحشود بنهب بعض المخازن
والدكاكين وبالهجوم على بعض
منازل التركمان والتزمت وحدات
من قوات الجيش ،بتحريض
من الضباط الشيوعيين ،جانب
المعتدين،من الشيوعيين واالكراد،
واشتراكها فعال في عمليات التهجم
على المواطنين التركمان.

لم تتطرق المعاهدات المبرمة بين
تركيا والعراق الى اوضاع
المواطنين التركمان في العراق،
ولم يطرأ أي تحسن في موضوع
التعليم باللغة التركية واستمر منع
التدريس بهذه اللغة ،وباختصار
فانه بينهما زادت عالقات حسن
الجوار بين تركيا والعراق تحسنا،
زاد نظام العراق من عمليات
القمع وكبت الحريات للتركمان
وباستمرار.

وفي /24تشرين االول 1959/توفي
ارسالن/آمر
المرحوم(هدايت
االنضباط العسكري) بالجلطة
القلبية حيث لم يعد يتحمل كل
هذه االعتداءات على بني جلدته
وابناء مدينته ،من غرباء اقتحموا
كركوك وأثاروا جوا من الكراهية.
ثم حدثت ثورة الشواف /الموصل(/8
مارس1959/م كما فرضت رقابة
عسكرية مشددة على الصحف
الصادرة في كركوك باللغتين
العربية والتركية وفي مقدمتها
جريدة(البشير )االسبوعية التي
كان العدد األول منها صدر في
/22ايلول 1958/وصدر العدد
السادس والعشرون من البشير
في يوم الثالثاء المصادف 17
مارس  1959وتم اعتقال رئيس
المحامي
التحرير(المرحوم
محمد الحاج عزت) وابعاده الى
مدينة العمارة واعتقال مدير
التحرير االدبي للقسم العربي من
الجريدة (المحامي االستاذ حبيب
الهرمزي) وابعاده الى مدينة
الناصرية ثم تم اعتقال مدير تحرير
القسم التركي (المرحوم المحامي
والمؤرخ واالديب التركماني عطا
ترزي باشي) وتفسيره الى بغداد
ووضعه رهن االعتقال في معسكر
الرشيد .وصدر أمر من السلطات
العسكرية بتعطيل جريدة البشير
ومعها سائر الصحف العائدة الى
التركمان في كركوك.

خصص المؤلف الفصل الرابع
لدراسة اوضاع التركمان في
العهد الجمهوري الذي بدأ (/14
تموز1958 /م) وحظيت الثورة
بتأييد التركمان وظنوا انهم
سيتمتعون بالحرية وبالمكاسب
الديمقراطية وستتاح لهم فرصة
التعليم في المدارس بلغتهم األم،
وسيتم تشكيل االتحادات الطالبية
والنقابات ،وتكون هناك انتخابات
نيابية وتمثيل للمواطنين التركمان،
اال ان كل ذلك ذهب ادراج الرياح،
مع وقوع خالف بين القائمين على
الثورة ،كما ان وصول مصطفى
البرزاني الى المطار العسكري
بمدينة كركوك في يوم( 22تشرين
األول1958/م) قادما بالطائرة من
بغداد في طريقه الى السليمانية
واستقباله من جموع من االكرد
قدموا خصيصا من شتى المناطق
الكردية بشكل مخطط ومدبر،
وفي الرابع والعشرين من الشهر
ذاته عاد البرزاني مصطحبا معه
مئات من االكراد ذوي الميول
الشيوعية،وبدأت حشودهم تتجول
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وتم تعيين عشرات من ذوي الميول
الشيوعية كمدراء لمختلف الدوائر
الحكومية في مدينة كركوك،
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ـ 1967م) في قصيدة طويلة
معارضة (لن انتخبك يا فيصل
ملكا على عرش العراق)
وتعرض زعماء التركمان الذين
جاهروا بآرائهم لمختلف انواع
الضغوط وعمليات الكبت وتحجيم
األفواه ،وتعرضوا الى عمليات
االعتقال والتعذيب والنفي .ويدون
المؤلف اسماء مجموعة من هؤالء
المناضلين التركمان في منطقة
كركوك وطوز خورماتو والتون
كوبري ومحافظة ديالى(قزلر
باط ومندلي وخانقين )وفي
منطقة الموصل(تلعفر) .ويتطرق
المؤلف الى المذبحة االولى التي
تعرض لها تركمان العراق في
( 4مايس/آيار من عام 1924م)
من قوات الليفي المؤلفة من
الليفيين(اآلثوريين)التابعة لسلطات
االحتالل البريطاني ووزعت هذه
السلطات منشورا محررا باللغة
التركية يناشد فيه االهالي التذرع
بالصبر والسكينة ويتوعد بمعاقبة
المسؤولين عن المذبحة،حيث تم
نقل افراد الجيش الليفي الى قصبة
جمجمال وتشكيل محكمة للتحقيق
في المجزرة وتعويض المواطنين
المتضررين ممن قتل أو جرح
أو تعرضت دكاكينهم ومحالتهم
للنهب أو التخريب.
وفي عام  1928قام الملك فيصل
بزيارة مدينة كركوك وكان
يتوقع أن يقابله الشعب بمظاهر
السرور،غير انه اصيب بخيبة
أمل شديدة في تلك الزيارة وقوبل
لدى تجوله في المدينة بمظاهر
االحتجاج من قبل االهالي فاضطر
الى قطع زيارته والعودة الى
بغداد ،ولما علم فيصل بان طالب
مدرسة الصناعة بكركوك هم وراء
هذه االحتجاجات ،أمر بغلق هذه
المدرسة .وبعد مهزلة االستقالل
الصوري الذي ناله العراق،
اخذت ضغوط السلطات العراقية
تجاه الشعب التركماني باالزدياد،
ومع ذلك يالحظ أن أول دستور
صدر عام  1925قد طبع باللغات
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العربية والتركية والكردية،
وصدر قانون اللغات المحلية
رقم  74لسنة  ،1931وبموجبه
تقرر اجراء التقاضي في محاكم
المناطق التركمانية وعلى رأسها
منطقتي كركوك واربيل باللغة
التركية ،وان يكون التدريس في
المدارس التي تكون غالبية طالبها
من التركمان باللغة التركية.
وصدر بيان من المملكة العراقية
في ( 30مايس/آيار1932/م)
وتضمنت المادة االولى من البيان
كون تعهدات الدولة بمثابة قوانين
اساسية للدولة وعدم امكان اصدار
أي قانون أو نظام أو قرارات
يتناقض مضمونها مع االحكام
والمواد الواردة في نص البيان
وعدم امكان تعديل أوتغيير مواد
البيان أو اصدار تشريعات تكون
اكثر منها قوة والزاما ،ووفقا لهذا
البيان تعهدت دولة العراق بضمان
حق الحياة وحريات كافة الشعوب
والقوميات واالقليات القاطنة في
البالد دون تمييز بينهم بسبب الدين
أو اللغة أو العرق وان المواطنين
سواسية أمام القانون وان لهم
نفس الحقوق المدنية والسياسية
وان بوسعهم اشغال الوظائف
الحكومية وممارسة المهن الحرة
دون أية قيود ،وتضمن البيان
تعهدا باقامة نظام انتخابات يؤمن
تمثيل كافة االقليات في المجلس
النيابي دون تمييز أو تفريق
وان بامكان المواطنين التركمان
واالكرد وأي مواطن تكون لغته
االم غير اللغة العربية أن يدلوا
بافاداتهم بلغتهم التي يتكلمون بها
(لغة االم) وان بوسعهم افتتاح
مدارس والتدريس فيها بلغتهم وان
اللغة الرسمية في مدينتي كركوك
وكفري التابعيتين الى محافظة
كركوك التي يشكل التركمان
الغالبية العظمى من نفوسها،اللغة
التركية ،وانه يتم اختيار موظفي
الدولة وتعيينهم في هذه المناطق
من بين السكان المحليين الذي
يعرفون اللغة التركية ،ويعد هذا
البيان وثيقة ذات اهمية بالغة حيث
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ضمن الحقوق السياسية والثقافية
واالجتماعية والمعيشية لتركمان
العراق ،وضمت الصفحات(180
ـ  )187نصوص هذا البيان المهم.
ومع كل ذلك فقد بقي اقرار هذه
الحقوق نظريا ،ففي التطبيق
الفعلي حدثت مشاكل ومضايقات
كبيرة ،حيث كان النظام العراقي
يستهدف تطبيق خطة تعريب
طويلة المدى للشعب التركماني
في العراق ،وكانت الحكومات
المتعاقبة تلجأ الى اتخاذ مختلف
االساليب التي تستهدف صهر
التركمان في البودقة العربية،
وعمدت السلطة في بداية السنة
الدراسية ( 1930ـ 1931م)الى
منع التدريس باللغة التركية في
المدارس االبتدائية التي تقع خارج
مركز مدينة كركوك ،أما في
مدينة كركوك فقد اقتصر تدريس
اللغة التركية على حصة واحدة
في االسبوع تدرس كلغة اجنبية
وفي عدد محدود من المدارس
االبتدائية فقط ،وفي عام 1937م
قررت الحكومة الغاء هذه الحصة
ايضا ،واتبعت الحكومة سياسة
تعيين من يرغب في العمل من
التركمان في وظائف حكومية في
مناطق خارج المناطق التركمانية
وتعيين مواطنين من أصل عربي
أو كردي في الجيش أو الشرطة أو
التعليم في كركوك وما يجاورها
من المناطق التركمانية ومنعت
الحكومة تأسيس أية جمعية ثقافية
أو اجتماعية في بلدهم .وكان
المعلمون والمدرسون وسائر
المثقفين يتعرضون وباستمرار
الى الوان من الكبت والضغوط
ومدروس،
مبرمج
بشكل
واستمرت سياسة ابعادهم من
بلدهم عن طريق نقلهم الى وظائف
في اماكن أخرى من العراق
وباالخص في الجنوب ،وجرت
اكبر حمالت النفي وفرض االقامة
الجبرية على التركمان في عامي
 1936و1941م .وحدثت مجزرة
ثانية بحق التركمان وهي مجزرة
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الكيان التركماني في العراق
في ضوء التطورات التاريخية

تأليف :البروفسور الدكتور صبحي سعاتجي ترجمة :حبيب الهرمزي
تعريف :أوميد يشار
ال شك ان للشعب التركماني الذي
استوطن العراق من أكثر من
الف عام جذوراعميقة في هذه
البقاع،هذا الشعب الذي وضع
بصماته على تأريخ حافل ملئ
بالبطوالت وتركة ثقافية غنية
الزالت تحافظ على حيويتها
وديمومتها وتظهر في شتى
نواحي الحياة بما فيها من
عادات وأعراف وتراث شعبي
وكم هائل من االبداع الموسيقي
والغنائي والفني،على انه بالرغم
من كل ذلك فال زال هذا الشعب
يشكو تجاهل وجوده سواء عمدا
أو دون قصد ومن محاوالت
تهميشه في كل المناحي .وبالرغم
من ان التركمان عانوا سنوات
طويلة من الضغوط والتعسف
والممارسات التي تنافي أبسط
مبادئ االنسان بما فيها المجازر
واالعدامات واجراءات الصهر
والتذويب العرقي وبالرغم من
جميع الظروف القاسية التي مروا
بها فانهم حافظوا على الشعور
باالرتباط بتراب الوطن العراقي
واالخالص له وربط مصيرهم
بمصيره من جهة وعلى هويتهم
ولغتهم وثقافتهم من جهة اخرى.
بهذه العبارات يبدأ البروفسور الدكتور
صبحي سعاتجي مؤلفه المعنون
ب (الكيان التركماني في ضوء
التطورات التاريخية) باللغة
التركية والتي قام االستاذ القدير
حبيب الهرمزي بترجمته الى
اللغة العربية وصدرت الطبعة
63

االولى المترجمة عن (مؤسسة
وقف كركوك) في استانبول عام
 ،2014في ( )295من القطع
المتوسط وفي طباعة انيقة.
وفي مدخل الكتاب ناقش المؤلف
مصطلحات (الترك) والتركمان)
واوضح ان اطالق مسمى
(التركمان) على أتراك العراق
انما هو ثمرة لنية تكمن وراءها
مناورة سياسية سرية ،وفي
الفصل األول من الكتاب يتحدث
المؤلف عن االتراك االوائل في
العراق وبدء دخول التركمان
الى العراق ،ووضعهم في ظل
سلطة البويهيين (945ـ1055م)
السلجوقي
العصر
وفي
واتابكية
(1055ـ1157م)
(1127ـ1233م)
الموصل
واتابكية اربيل (1144ـ1233م)
واالمارة القفجاقية (القبجاقية)
التركمانية وفترة اإليلخانيين
(1258ـ 1344م) وسقوط
بغداد بدخول هوالكو وعصر
(1339ـ1410م)
الجالئريين
وعصر القرة قويونليين (1411
ـ1468م) وعصر اآلق قويونليين
وعصر
(1468ـ1508م)
(1508ـ1534م)
الصفويين
وعصر العثمانيين (1534
ـ1918م) .ويستعرض الكتاب
دور التركمان في األحداث
التأريخية المهمة التي مرت
على العراق في هذه العهود
والمناصب المهمة في التي
تقلدوها في الدولة.
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وفي الفصل الثاني يتطرق الكتاب
الى مشكلة الموصل وتفاصيل
المفاوضات التي جرت بشأنها،
واسباب عدم قبول تركيا اعطاء
والية الموصل الى دولة أخرى
وهي اسباب عرقية وسياسية
وتاريخية وجغرافية واقتصادية
وعسكرية ،وعرض قضية
الموصل على عصبة االمم.
ويتحدث الكتاب في الفصل الثالث
عن تركمان العراق بعد قيام دولة
العراق ،والفترة المظلمة التي
مرت بهم بعد االحتالل البريطاني
في نهاية الحرب العالمية االولى
ومبادرات الصفوة من تركمان
الموصل وكركوك واربيل في
التحرك من اجل النضال ضد
القوات المسلحة المحتلة ،واندالع
ثورة العشرين وملحمة (قاجا قاج)
في تلعفروآثار ثورة العشرين.
وعند االستفتاءعلى تنصيب فيصل
ملكا على العراق ،هاجم اهالي
مدينة كركوك على صناديق
االقتراع وحطموها تعبيرا عن
استيائهم إلتخاذ هذا االجراء
ومعربين عن رأيهم بعدم امكان
تنصيب االمير فيصل ملكا على
العراق ،وكانت الصفوة من
تركمان العراق واالدباء والشعراء
ورجال الفكر يرفعون اصواتهم
ويناضلون بتصميم أكبر من اجل
عدم انخداع الشعب باالعيب
االنكليز ،وقال الشاعر الكركوكي
صادق1886/
الشهير(محمد
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تأليف :البروفسور الدكتور صبحي سعاتجي ترجمة:
حبيب الهرمزي • تعريف :أوميد يشار 63 /

ﺍﻠﻤﻗﺭ ﺍﻠﻌﺎﻡ
Haseki Sultan Mahallesi Kuka Sokağı
Huzur Apt. No: 1 / 1
Fındıkzade / Fatih / İSTANBUL
ﺍﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻠﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍ.ﺪ .ﺯﻴﺎﺪ ﺍﻖﻗﻴﻭﻧﻠﻭ  /ﺍ.ﺪ .ﻴﺎﻭﻭﺯ ﺍﻗﺒﻧﺎﺭ
ﺍ.ﺪ .ﻋﺑﺪﺍﻠﺨﺎﻠﻕﺑﺎﻗﺮ  /ﺍ.ﺪ .ﻫﺎﺸﻡ ﻗﺎﺭﺒﻭﺯ  /ﺍ.ﺪ .ﻤﺎﻫﺭ ﻧﻗﻴﺏ
ﺍ.ﺪ .ﺻﺑﺤﻲ ﺴﺎﻋﺘﺠﻲ /ﺍ.ﺪ .ﺻﺎﺌﻡ ﺴﻗﺎﺍﻭﻏﻠﻭ
ﺍ.ﺪ .ﻋﺒﺩﺍﻠﺴﻼﻡ ﺍﻠﻭﺠﺎﻡ
ﺍﻠﻤﻤﺛﻠﻭﻥ
ﺤﺒﻴﺏ ﻫﻭﺮﻤﻭﺯﻠﻭ (ﺍﻨﻗﺮﺓ)
ﻋﻠﻲ ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻧﻗﻴﺐ (ﺍﻠﻭﻻﻴﺎﺖ ﺍﻠﻤﺘﺤﺩﺓ)
ﻧﺠﺎﺖ ﻛﻭﺛﺮﺍﻭﻏﻠﻭ (ﻛﺮﻛﻭﻚ)

ذكرياتي مع خالي عطا ترزي باشي
يوكسل ترزي باشي 57 /
بيان الى الرأي العام التركماني 55 /
من الشعر التركي المعاصر (العلم)
شعر:عارف نهاد اسيا
ترجمة:رضا جوالق اوغلو 55 /

ﻫﻴﺌﺔﺍﻠﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻛﻤﺎﻞ ﺒﻴﺎﺘﻠﻲ  /ﻛﻤﺎﻞ ﺠﺎﺒﺭﺍﺯ  /ﺍﻴﺩﻴﻞ ﺍﺭﻭﻞ
ﺍﺭﺸﺎﺩ ﻫﻭﺮﻤﻭﺯﻠﻭ  /ﺤﺒﻴﺏ ﻫﻭﺮﻤﻭﺯﻠﻭ
ﻋﺯﺍﻠﺪﻴﻥ ﻛﺭﻛﻭﻚ  /ﻤﺎﻫﺭ ﻧﻗﻴﺏ  /ﺍﺠﺎﺭﺍﻭﻗﺎﻥ
ﻋﻤﺭﺍﻭﺯﺘﻭﺭﻛﻤﻥ  /ﺻﺑﺤﻲ ﺴﺎﻋﺘﺠﻲ  /ﺻﺑﺤﻲﺼﺎﻠﺖ
صبحي ناظم توفيق

أحاديث من ذاكرة كركوك....
يكتبها  /جمهور كركوكلي 54 /

ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻠﻕ
ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ
ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻒ ﻛﺭﻛﻭﻚ ﺒﺎﻠﻠﻐﺎﺖ ﺍﻠﺘﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻛﻠﻴﺯﻴﺔ
ﻭﺍﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺸﻬﺭ
*
ﺘﺭﺠﻊ ﻤﺴﺌﻭﻠﻴﺔ ﺍﻠﻤﻗﺎﻻﺕ ﺍﻠﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻭﻴﻤﻛﻦ
ﺍﻋﺎﺪﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻠﺻﻭﺭ ﻭﺍﻠﻤﻗﺎﻻﺕ ﺸﺭﻴﻂﺔ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻠﻰ ﻤﺻﺪﺭﻫﺎ
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ذكريات الستينيات في نادي اإلخاء التركماني
د .صبحي ناظم توفيق 58 /
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