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Editör’den

Telaferlilerin Eve Dönüşü
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Ninova (Musul) vilayetine bağlı Telafer, Irak’ın en büyük ilçesi durumundadır. Nüfusunun tamamı Türkmen olan Telafer ilçesi, Musul kent merkezinin 60
km mesafede batı yönündedir.
Iraklı Türkmenlerin en önemli merkezi konumunda
olan Telafer’in batısında Yezidîlerin yaşadığı Sincar
bölgesi yer alıyor. Sincar ve Telafer dışında bölge
nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşmakla birlikte, Telafer ve Musul çevresinde pek çok
Türkmen köylerinin varlığı da biliniyor.
Türkmenlerin bin yıllık yurdu olan Telafer halkı, bilindiği gibi 2004 ve 2006 yıllarında da büyük dramlar
yaşamıştı. O tarihlerde ilçe merkezi havadan ve
karadan bombardımana tabi tutulmuş, Telaferli yüzlerce Türkmen bu saldırılarda can vermişti.
Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce sivil
vatandaş acımasızca katledilmişti. Adeta soy kırımına dönüşen bu felakette, kentten kaçan binlerce aile perişan olmuş, aylarca çöllerde çadırlar
içinde sefalete mahkûm olmuşlardı.
Halkın acıları dinmeden, 2014 yılının Haziran ortalarında daha büyük bir belaya duçar olan Türkmen kenti
Telafer, tarihinin en acı günlerini yaşamış oldu. IŞİD
denilen örgütün işgaline maruz kalan Telafer halk,
ölümle burun buruna geldi. Bu durum karşısında
Telafer halkı çok zor şartlar altında kentten kaçmağa, özellikle savunmasız olan kadın ve çocuklar sığınacak yerlere doğru göç etmeğe başladı.
Kızgın çöl sıcaklığında binlerce Telaferli, başlarını sokacak gölgelik yerler bulmağa çalıştı. Ne yazık ki
ağır şartlara dayanamayan onlarca çocuk ve kadın
kaçış sırasında canından oldu.
Bu yüzden Şii veya Sünni olsun, halkın çoğu, kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşmüşlerdi.
Irak’taki ABD’li işgal güçlerine göre 2005’te Telafer’in
nüfusu 200 bini aşmış durumda idi. Bu nüfusun
2
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yaklaşık yüzde 70’ini Sünni Türkmenler, geri kalanını da Şii Türkmenler oluşturuyordu. İşgal sonrasında meydana gelen mezhep çatışmaları Telafer’in
demografik nüfus yapısını geniş çapta etkilemiş
oldu. 2005’ten mezhep çatışmaları yüzünden 5
bine yakın Türkmen can verdi; binlerce Türkmen
de Telafer’den göçmek zorunda kaldı. Özellikle başkent Bağdat’ta yönetime egemen olan Şii iktidarının zorlaması ve baskısı yüzünden ilçedeki Sünnî
nüfus göç etti. Bunun sonucunda Sünnilerle Şiilerin
nüfus oranları eşitlendi denilebilir.
IŞİD’in Haziran 2014’te Telafer’e saldırısı sonucu ilçedeki Şii mahallelerinde yaşayan Türkmenler katliama maruz kalma korkusuyla, Irak’ın güneyindeki
Kerbela ve Necef bölgelerine kaçtı. İlçenin nüfusu
böylece yarıya indi. Bu bakımdan IŞİD işgali sonrasında Telafer’deki nüfusun 120 bin dolayına kadar
düştüğü sanılmaktadır.
Irak ordusu tarafından başlatılan operasyon 2017 yılının Ağustos başlarında sonuç verdi ve Musul
IŞİD’in elinden kurtarıldı. Musul operasyonunun
en önemli ayaklarından biri de Türkmen ilçesi
Telafer’di. IŞİD’in kontrolüne geçtiğinde Şii Türkmenlerin kaçtığı ilçede operasyon sonrası katliamdan korkuluyordu. Ne var ki Telafer’in aşiret reisleri arasında uzlaşma sağlanınca korkulan olmadı ve
ağustos sonunda IŞİD’den temizlenen Telafer halkı
nispeten rahat bir nefes alındı.
Irak ordusundan yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin kent merkezi ve merkeze bağlı tüm semtleri terör örgütünden tamamen geri almayı başardıkları ifade edildi. Yazılı açıklamada, Orduya bağı zırhlı
birlikler, Haşd-i Şabi’ye ait 2, 9 ve 11’inci birlikleri,
ilçenin semtlerini ve Telafer Kapısı’nı IŞİD’dan kurtardı. Böylece ilçe merkezinin bütün semtlerinde
kontrolün sağlandığı dile getirildi. Öte yandan Irak
Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, Telafer
ilçesinin örgütten geri alındığı ve Telafer Kalesi’ne
Irak bayrağı asıldığı dile getirilmiştir.
Sayı/Issue 75 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2017 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

Bu hususta Şiisi ve Sünnisiyle çaba harcayan Türkmen
milletvekillerini alkışlıyor ve verdikleri mücadeleden dolayı kutluyoruz. Özellikle bin yıldan beri
kardeşçe yaşayan Telaferli Sünni ve Şii Türkmen
kardeşlerimizi barış içinde tutan ve aralarındaki
mezhep kavgalarını sona erdiren herkese teşekkür borçluyuz. Telafer’in esas kurtuluşunun, orada
yaşayan Türkmen halkının birlik ve beraberliğine
bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Buraya kadar yaşanan gelişmeler bütün bir Türkmeneli için fevkalade olumlu ve sevindirici olmuştur.
Ancak bundan sonra 3 yıldan beri perişanlık içinde
yaşayan Türkmenlerin Telafer’e dönüşlerinin gerçekleşmesi sürecinin güvenli biçimde yapılması
büyük önem taşımaktadır. Uzun süreden beri topraklarından, yurtlarından ve yuvalarından mahrum kalan, vatan hasreti çeken Telaferli Türkmenlerin evlerine dönüşlerinin güven ve barış içinde
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
İşgal yüzünden evleri, işyerleri, arazileri ve eşyaları
gasp edilen, yağmalanan Telaferlilerin uğradıkları
hasarlar, ziyan ve zararlar ile 3 yıldan beri maaşlarını alamayan memurların çektikleri sıkıntılar taviz
edilmeli, kendilerine tazminat ödenmelidir. Bunlar
yapıldıktan sonra Telafer’in yeniden imarı ve ilçenin hasar gören yapılarının tekrar canlandırılması
için merkezî hükümetten maddî destek alınması
ve devletin yeni yatırımları ile işsiz ve güçsüz kalan
Telaferli gençlere çalışma ve iş sahalarının açılması
sağlanmalıdır.

Gazi Abdülmecit
1949-2017

Yaşanan bunca felaketten sonra bütün Türkmen toplumunun ders alması ve aralarındaki lüzumsuz çekişmeleri bir kenara bırakıp tek yürek olarak geleceğe bakması gerekir. Özellikle gelecek kuşakların
daha sağlıklı ve daha verimli bir hayat sürdürmeleri için yeni projeler üretilmelidir. Yaşanan acılara,
çekilen yokluklara, kaybedilen zamanlara artık son
verilmelidir.

Sessiz, gösterişsiz, ağır başlı ve nazik tavırları sayesinde arkadaşları arasında her zaman saygı ve sevgi görmüştür. Davasından ve dava
arkadaşlarından hiçbir zaman kopmayan
sağlam, ilkeli ve kararlı tavırları ile dikkat
çekmiştir. Ülküdaşlarını asla yarı yolda bırakıp gitmeyen, hiçbir ikbale ve cazibeye iltifat
etmeyen kişiliğiyle başı dik yürümüştür.

Zengin petrol gelirlerinin çalınmasına, devleti soyanların hırsızlıklarına dur denilmeli, halkın ekmeğinin, dul ve yetimlerin haklarının yenilmesine fırsat
verilmemelidir.

Mark Twain’in dediği gibi Gazi, “aynı yolu beraber yürüdüğümüz, ancak bize sadece kendi
gidecekleri yere kadar eşlik edenler”den değildi. Kaybettiğimiz bu değerli arkadaşımıza
rahmet ve Türkmen toplumuna başsağlığı
diliyoruz.

Herkesin yeni bir moralle işe koyulması için, Telaferlilerin eve dönüşleri hayırlı bir başlangıç olur inşallah.
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Dava arkadaşımız Gazi Abdülmecit, 25 Temmuz
2017 tarihinde Kerkük’te rahmete kavuşmuştur. 1949 Kerkük doğumlu olan Gazi,
kendi kuşağı içinde nadir yetişen değerli bir
kardeşimizdi. Öğrencilik yılları ve iş hayatı boyunca davasına sadakatle bağlı olarak
yaşamış ve hiçbir zaman sapma göstermemiştir.

Mekânı Cennet olsun.
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Bize Göre

OSMOSİS, Damıtma Demektir
Irak Türkmenleri
İçin Bu Mu Planlandı?
Erşat HÜRMÜZLÜ
2006 yılı idi. Birkaç arkadaşımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin
başkenti Washington D.C’ de bir
konferansa katılıyorduk. Katılımcılar arasında Irak kökenli Kürtler ve
Türkmenler vardı.
Irak’ın işgali üçüncü yılını yaşıyor ve
Kerkük ile öteki Türkmen yerleşim bölgeleri için neler planlandığı belli olmaya başlamıştı.
Kerkük’ün karar mercileri Kürt
partilerine teslim edilmiş, Vali
Kürtler tarafından atanmış ve
polis gücüne el konmuştu.
Benim sunumumun sonunda şu satırlar vardı:
“Beni dinlediniz. Kerkük ve öteki
Türkmen bölgelerinin geleceği
konusunda ne kadar endişeli
olduğumuzu da görüyorsunuz.
Size bir şeyi hatırlatmak isterim.
2005 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşan Kıbrıs
Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Papadopulos Kıbrıs’ta Türk- Rum
gerilimi ve ihtilafının nasıl çözülebileceğini anlatıyordu. Türklerin öteki katman içinde eritilmesi gerektiğini açık açık söyledi.”
Papadopulos, bu teorisini anlatırken “Osmosis“ kelimesini kullanıyordu. Bu terim damıtma veya
buharlaştırıldıktan sonra tekrar
damlalar halinde suya karıştırma anlamına gelmektedir. Bilenler bilir, deniz suyunu arıtma
tesislerinde geri osmosis yöntemi kullanılır. Bu sistemle deniz
suyu buharlaştırılır; böylece tuzlardan arındıktan sonra tekrar
soğuk cereyana maruz bırakıla4
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rak tuzu arınmış su damlalarına
dönüşür ve havuza karışır.
Konuşmamın sonunda Kıbrıs’ta
planlanan uygulamanın eserlerinin Kerkük ve öteki Türkmeneli
bölgelerinde uygulanmak mı isteniyor, diye soruyordum.
Bugün yaşadıklarımız onu gösteriyor. Vali Kürt, Polis müdürü Kürt,
tüm devlet daireleri yöneticileri
Kürt. Devlet dairelerine kendi
bayrakları çekiliyor. Referandum
tasarladıklarında bunun Türkmen
bölgelerinde de isteseler de istemeseler de yapılmasını kararlaştırıyorlar. Bunu takip eden merkezî
Bağdat hükümeti gelişmeleri seyredip müdahale edemiyor. Acaba
onların da mı işine geliyor? Sonuçta onlar için bir baş ağrısı daha
ortadan kalkıyor ve Türkmenler
yok ediliyor. Ne gam?
Aynı oturumda bir konuya dikkat
çekmiştik. 1957 nüfus sayımı
neticesinde Kerkük vilayetinin
nüfusunda, merkez Kerkük şehrinde değil, Çemçemal, Kadir
Hasan, Şivan ve Galar gibi öteki Kürt yerleşim bölgeleri dahil
tüm vilayette Kürtlerin nüfusu
Türkmen ve Arapların toplam
nüfusundan daha da azdı. Bu
konu doğrusu 2003 yılına kadar
çok fazla değişmedi.
2003 yılından sonra demografik
konumun değiştirilmesi için
yapılan göç ve devlet arazileri
üzerine yaptırılan kaçak binalara yerleştirilen aileler bu hedefi
gerçekleştirmek için acımasızca
Yıl/Year 19 السنة
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kullanıldı. Bu ailelerin 2003 öncesi Kerkük’ten sürülen insanlar
olduğunu söyleyen Kürt partileri
ve mercilerine sorulan önemli
bir soru vardı: Peki bunlar dönen
Türkmenler gibi niye kendi evleri
ve mahallelerine geri dönmüyorlar? Bu soru hep havada kaldı.
Gaye yeni bir “ OSMOSİS “ idi ve bu
plan 2017 yılında artık vuzuha
kavuştu.
Soralım: 2003 yılından ve dikta
rejimi düştükten sonra Kürt
siyasîleri, biz çok zulüm gördük.
Aynı uygulamayı başkalarına
uygulamak haksızlıktır. Gelin beraber geleceğimizi tasarlayalım
ve herkese mutlu ve haysiyetli
bir şekilde yaşayacak bir ortam
hazırlayalım, deselerdi sonuç
nasıl olurdu? Kesinlikle herkesin
birbirine saygı ve sevgi duyduğu
bir ortam oluşur ve Irak’ın mutlu
bir geleceği resmedilirdi.
Olmadı, damıtma politikası daha cazip ve daha iştah açıcı olarak görüldü ve bu konuda Türkmenler
yalnız bırakıldı.
Şimdi Irak Türkmen Cephesinin genç
ve enerjik başkanı Erşat Salihi ne
diyor? Kulak asalım. Aynen şunu
söylüyor: “Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz, bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın.
Aksi takdirde eririz.”
Türkmenler olayın farkında, damıtma politikasının tüm hızıyla
devam ettiğini biliyorlar ve görüyorlar. Siz de görecek misiniz?
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Referandum ve DEAŞ
Tartışmaları Sürecinde
Irak ve Türkmenler Paneli
Kerkük Vakfı Başkanı Hürmüzlü:
“Türkmeneli’ndeki
Türkler
için eritme politikası planlanıyor»
“Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Beyatlı: “Bu bir
beka meselesidir. Buna (referanduma) hiçbir şekilde müsade edilmemeli”
Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü,
“Türkmeneli’ndeki
Türkler için eritme politikası
planlanıyor” dedi.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu (TÜFED) tarafından “Referandum ve DEAŞ Tartışmaları
Sürecinde Irak ve Türkmenler”
başlıklı panel gerçekleştirildi.
Hilton Hoteli’ndeki toplantıya,
Kerkük Vakfı Başkanı Erşat
Hürmüzlü, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı’nın yanı sıra
akademisyenler ve gazeteciler
katıldı.
Kerkük Vakfı Başkanı Hürmüzlü,
burada yaptığı konuşmada,
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin
(IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı “bağımsızlık
referandumu”na değindi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin eski
lideri Tasos Papadopulos’un
2005’teki bir konuşmasında
Türk-Rum sorununun “eritme”
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

politikasıyla çözülebileceğini söylediğini
hatırlatan Hürmüzlü,
Kıbrıs Türk halkının
bu şekilde yok edilmek istendiğini ve
aynısının şimdi Türkmenler için talep
edildiğini dile getirdi.
“Türkmeneli’ndeki Türkler için eritme politikası planlanıyor.
Maalesef bu eritme
politikası 2017’de uygulanıyor.» ifadesini
kullanan Hürmüzlü,
tüm dünyanın Kıbrıs’ı bir arada tutmaya çalışırken Irak’ta
bunun tam tersinin yapıldığını
ve ülkenin bölünmeye çalışıldığını vurguladı.
Hürmüzlü, Kürt bölgesinin ayrılmasının bölge için “felaket” olacağını vurgulayarak,
1926’da imzalanan Ankara
Antlaşmasının 5’inci maddesine atıfta bulundu.
Hürmüzlü, Türkiye’nin bu antlaşmadan doğan sorumluluklarını yerine getirdiğini, buna
rağmen referandumun yapılıp
çıkacak kararın uygulanması
durumunda karşı tarafın bu
antlaşmaya uymamış olacağını anlattı. Hürmüzlü “Türkiye,
İran ve Türkmenlerin böyle bir
durumda B planlarının olması
gerekir.” diye konuştu.
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Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Beyatlı da bölgede 25 Eylül’de referanduma
gidilmesinin ardından gelecek
ay da seçim düzenleneceğini
anımsattı. Beyatlı, seçimden
sonra ülkede bağımsızlık deklarasyonunun ilan edilmesinin
planlandığını dile getirerek,
dünyanın Irak’ı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kosova modeli
gibi parçalama niyetinde olduğuna işaret etti.
“Bu bir beka meselesidir. Buna
(referanduma) hiçbir şekilde
müsade edilmemeli.” diyen
Beyatlı, Türkiye’nin bu konuya
diplomatik şekilde yanaşmasının doğru olacağını kaydetti.
Panel, uzman akademisyenlerin
konuşmalarıyla son buldu.
Star, 08 Eylül 2017
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Yazsak mı
Yazmasak mı?
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Ne Değişti?
1960’lı yılların sonunda liseyi
Bağdat’ta okurken heyecanla
Kardaşlık dergisinin yayımlanmasını beklerdik. Arpaca
kısmını bir çırpıda, Osmanlı Türkçesi ile yazılanı biraz
daha uzun ve Latin Alfabeli
Türkçe kısmı ise heceleyerek
okurduk. Toplam kaç kişi benim gibi okurdu bilmem ama,
başka yayınımız olmadığı için
okuyucu sayısı az değildi. Altmışlı yıllarda Kardaşlık, bizim
öğrenme, aydınlanma ve bilgilenme pınarımız idi. 1977
yılına kadar hür Türkmen iradesi ile yayımlanan Kardaşlık
dergisi bugün bizim kültürel
mirasımızın ana ve başucu
kaynağımızdır.
Nejdet KOÇAK ekibinden olan
milliyetçi-muhafazakâr gençler okumaya çok önem verirdi. O neslin önemli bir kısmı
Türkiye’de tahsil gördü ve
1980’li yıllara kadar ya yazmadılar ya da takma isimlerle
yazdılar. Ama dört liderimizin
idamından sonra eli kalem
tutanlar risk alarak ya öz adlarıyla ya da yine takma isimlerle yazmaya başladılar. Bu
yazılar siyasî değil, daha çok
kültürel olurdu. 1980’li yılların
ortasında ekibimizin çıkarmaya başladığı Fuzuli dergisinde
Türkmen kalemler Türkmen
folkloru, kültürü ve tarihinden
bahsettiler; 1985 yılında Gazi
6

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Üniversitesi ile birlikte düzenlenen ilk Irak Türkleri Sempozyumunda Türkmen müziğinden ve mimarisinden söz
ettiler; ama yine Irak Hükümeti nezdinde suçlu addedildiler.
Bu yazarları bir tek şey mutlu
ediyordu: Yazıları okunuyordu
ve ilgililer tarafından önemseniyordu. Ama bugün o yazılanların ne kadar etkili olduğunu
tahmin etmek doğrusu zordur.
1990’lı yıllarda ise Türkiye’deki
Türkmen basını çok zenginleşti denilebilir. Basılan yayın
ve kitapların okunurluk oranı
fena değildi denilebilir. Çünkü
Erbil’de Türkmenler serbestçe
hareket edebiliyor ve Türkmen kültürünü canlandırabiliyorlardı. Dolayısıyla hem yazı
çeşidi hem de okurların sayısı
arttı sayılır. Yayınlar sansürsüz
olduğu için, Türkmen edebiyatının bu dönemde geliştiğini ve
en azından Erbil ve Türkiye’de
bulunan Türkmenleri aydınlattığını söyleyebiliriz. Fakat
yazıların etkinlik derecesi yine
belirsizliğini korumuştur.
2003 yılından sonra Türkmen
basın hayatında bir patlama
yaşanmıştır. Çünkü Kerkük,
Tuzhurmatu, Telafer gibi şehirlerimiz artık susadıkları
hürriyete ve yazı yazma serbestliğine kavuşabilmişti. Internet medyacılığı da büyük
bir imkân sağlayarak klavyeYıl/Year 19 السنة
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nin başına geçen yazmaya
başlamıştır. Yazım kalitesinin
düştüğü kesin olmakla beraber, yazar ve yazı sayısındaki
patlama ve yazılanların ilgililer
tarafından takip edilmesinin
zorluğu koskoca bir kargaşa
ve kaos ortamı yaratmıştır.
Trajikomiktir: Sanırım yazarlarımızın sayısı okuyucu sayımızı
aşmıştır diyebiliriz.
Okuyucularımız ve Yazıların Etkinliği
Bir yazar yazısını yazmadan önce
hedef kitlesi olan okuyucularını seçmesi bir zarurettir.
Bu meyanda Türkmen meselesinde yazmanın üç boyutu
vardır: Yazı yazma, yazılanları
okuma ve okunanları tatbik
etme. Yazı yazma başlığı altında temel beş hedef kitle
bulunmaktadır: Türkmen aydınları, Türkmen siyasetçileri
ve karar alıcıları, Irak aydınları,
Iraklı karar alıcıları, Türkiye aydınları ve karar alıcıları. Buna
yazı dilini de eklemek gerekir;
yazılanların büyük bir kısmı
Arapça ve Türkçe’dir; az da
olsa İngilizce de vardır. Şimdi
gelelim üç boyutun beş hedef
kitle açısından değerlendirilmesine.
Sosyal medya icat edildikten sonra yazma mertliği bozuldu
diyebiliriz. Yazmanın bir maliyeti, sorumluluğu ve kalite
kaygısı görünmediği için man-
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tar gibi büyüyen yazar kitlesi
sürekli yazı üretmektedir. Ancak bu yazıların hedef kitlesine ne ölçüde ulaştığı tartışmalıdır. Özellikle karar alıcıların
bu yazıları okumaları ve kaale
almaları daha çok sorgulamaya muhtaçtır. 15 yıldır etkin
bir Türkmen WEB sitesi yöneticisine birkaç soru sordum.
İfadesine göre sosyal medya
başlayalı okuyucu kitlesinde
ciddi bir düşüş var; uzun yazılar okunmuyor, zamanla sabit
bir okuyucu kitlesi oluşuyor

ve en çok Arapça yazılar okunuyor.
Ömür törpüsü bir çocukluk arkadaşım var. Tahsilli ve zekidir
ama ne yazar ne de okur. Benle ve yazanlarla hep dalga geçer. ¨Boşuna yazıyorsunuz, ne
okuyanınız var ne de yazdıklarınızı kaale alan¨ der. Arkadaşımı haklı çıkaran çok belirtiler
görüyorum. Geçenlerde ¨Türkiye, İran ve Türkmenler¨ diye
uzunca bir inceleme yazısı yazmıştım. Bir aydan fazla bir za-

manımı almıştı. Makaleyi Türk
Yurdu’nda neşrettikten sonra
Facebook’ta arkadaşlarımla
paylaştım. Bin civarında olan
Facebook
arkadaşlarımdan
sadece dördü makaleyi paylaşmış. Okudukları da meçhul!
Özetçesi, okuyucuların az olması,
yazdıklarımızın karara dönüşmemesi beni vesveseye düşürüyor doğrusu. Vesvese bu
ya... acaba bundan sonra yazsak mı yazmasak mı?

Derdim ve İlacım Telafer
Gece olur uyku görmez gözlerim   
Her dem seni yadlar gönlüm Telafer   
Yalnızım işiten yoktur sözlerim
Aklım fikrim kalbim dilim Telafer

Yürekler sızlıyor yurt kan ağlıyor
Gurbet elde yurda göçmen ağlıyor
Haksıza uğrayan Türkmen ağlıyor
Perişan oluştur halim Telafer

Vücudum gurbette kalb Telafer’de
Günlerim geçiyor gamda kederde
Derdim kime açım garip diyarda
Zehir gibi olup balım Telafer  

Dünyada bana tek vatan Telafer
Unutmanam seni Türkmen Telafer  
Her zaman gönlümde mihman Telafer
Günüm haftam ayım yılım Telafer  

Seni seven bilir kadrin kıymetin
Her senden ayrılan çeker hasretin
Sensiz yoktur asla tadı hayatın
Sevday alıp sağım solım Telafer

Yaşlandım titriyor elim Telafer  
Artık bükülüyor belim Telafer
Ölünce hiç susmaz dilim Telafer
Titrese ayağım elim Telafer

Çekiyorum gurbet elde ben acı
Komşunun yemeği tok etmez acı
Yaddan çıkmaz incir nar dut ağacı
Bahçem barım Türkmen elim Telafer  

Telafer’den ayrılalı hastayım
Ben üzgünüm gönül solgun yastayım
Ölmeden göreydim son nefesteyim
Zalimler elinde mazlum Telafer  

Zalimler kurdular büyük bir plan
Cezasını çekti zavallı insan
Kimi öldü kimi yaşıyor pişman
Geleceğim doğru yolum Telafer

Naccaroğlu gelir gün bilinir hak
Cezasını bulur yapanlar tuzak
Kardeşi kardeşten edenler uzak
Kara günler bize ölüm Telafer

Abbas NACCAROĞLU
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Telaferli Türkmenler Evlerine
Dönmek İstiyor
Kardaşlık
Irak’ta Musul’a bağlı Telafer ilçesinin kent merkezi DEAŞ’tan geri
alınmasının ardından binlerce
Türkmen evlerine dönmek için
gün sayıyor.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Dernek
Başkanı Güngör Yavuzaslan
Kerkük’te Yahyava kampında bulunan Telaferli Türkmenleri ziyaret etti. Yavuzaslan
2014 yılında gerçekleşen DEAŞ
saldırıları sonucunda binlerce Türkmen evlerini terk etti.
Yine son haftada Türkmenlerin
oluşturduğu yaklaşık 10 bin
kişi, evlerini terk ederek Musul
yakınlarında mülteciler için kurulan merkeze ulaştı.
Yavuzaslan DEAŞ saldırılarından
önce Telafer’in nüfusunun 400
bin civarında olduğunu ve sadece kurtarma operasyonunda

8

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 19 السنة

Sayı/Issue 75 العدد

10 bin sivilin bölgeyi terk ettiğini aktardı. Yavuzaslan Türkmenlerin Kerkük’te Musul bölgesinden yerlerinden edilen
diğer sivillerle sığınmacı kamplarında yaşadığını ifade etti.
Türkmen ailelerden Necef ve
Kerbela’ya gidenlerin olduğunu açıklayan Yavuzaslan, insanî
yardım kuruluşlarının Haziran
2014’ten bu yana Telafer’in
içine erişim sağlayamadığını, ilçede yaşam şartların zor
olduğunu, gıda stoklarının
tükendiğini, suyun azaldığını,
elektrik kesintilerinin yaşandığını ve sağlık hizmetlerinin verilmediğini söyledi.
Güngör Yavuzaslan’’Kamplarda
bulunan Türkmenler bir an
önce evlerine geri dönmek istiyorlar. En tehlikelisi tuzaklar
ve patlayıcılar. Musul ve Telafer yıkık bir halde’’dedi.
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Kerkük Vakfı’nın Yayınları
“British Library” de Yerini Aldı
Kardaşlık
Britanya Kütüphanesi “ British
Library”, ABD’de “ Library of
Congress” kütüphanesinden
sonra dünyanın ikinci büyük
kütüphanesidir. Milyonlarca
kitabın bulunduğu bu kütüphanede Asya, Afrika ve Ortadoğu bölümü çok zengin bir
koleksiyona sahiptir.
Kerkük Vakfı’nın bu Kütüphaneyle iletişimi Avrupa Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Sündüs
Abbas’ın Türkçe bölüm şefi
ile tanışması ve Türkmenler
konusunda adres sorunca
Kerkük Vakfı’nı salık vermesiyle başlamıştır.
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Kerkük Vakfı yayınlamış olduğu
Türkçe, Arapça ve İngilizce kitaplarını Britanya Kütüphanesine hediye olarak göndermiş
ve mükerrer nüshaların da
İngiltere’de tanınmış Ortadoğu çalışmalarıyla ünlenmiş
SOAS (School of Oriental and
African Studies), Londra Üniversitesi Kitaplığına ulaştırılmasını temin etmiştir.
Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, Londra’da British
Library’i ziyaret etmiş ve Türkçe ve Turcic Bölümünün Küratörü Michael Erdem ile bir
görüşmede iki kuruluş arasında sağlıklı ve devamlı bir ileti-
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şimin kurulması üzerinde mutabık kalmıştır.
Kerkük Vakfı Başkanı ayrıca ciddî
yayın yapan Bağdat Türkmen
Kardaşlık Ocağı’nın yayınlarının da koleksiyona ilave edilmesi için gereken girişimleri
başlatmış ve Ocak Başkanı Sayın Necdet Yaşar Beyatlı’nin ilgilisi ile Ocak’ın yayınları da bu
bölümde yerini almıştır.
British Library Türkçe bölümü Başkanı Sayın Erdman Ekim 2017
tarihinde İstanbul’a gelip Kerkük Vakfını ziyaret ederek bu
işbirliğinin daha da güçlenmesini programına almıştır.
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Anayasal Açıdan
Kerkük Sorunu
Ziyat KÖPRÜLÜ
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl
Meclisinin Karar almasını talep
eden Kerkük valisinin Kerkük İl
Meclisi Başkanlığına gönderdiği 742 sayılı ve 14.03.2017
tarihli yazısıyla Kerkük’te bir
bayrak krizi başlamıştır. Akabinde Kerkük İl Meclisinin
28.03.2017 tarihinde Türkmen
ve Arap üyelerinin boykot ettiği toplantıda ve sadece Kürt
üyelerin tek taraflı kararıyla
kanunsuz bir şekilde talebin
kabul edilmesi krizin şiddetini
bir doz daha artırmıştır.
Bu gelişmelerle birlikte Irak Kürt
bölgesel Yönetimi bayrağı
Kerkük’te kamu kurum ve
kuruluşlarındaki gönderlere
çekilmiştir. Büyük bir infiale
neden olan bu kanunsuz karar Türkmen halkını harekete
geçirmiştir. Türkmen gençliği;
Kamu binaları sizinse cadde ve
sokaklar bizimdir sloganıyla sokaklara inerek her yeri Türkmeneli bayraklarıyla süslemiştir.
Irak Parlamentosu başkanlığı 30
Mart 2017 tarihli 21. oturumunda anayasaya aykırı bir
şekilde alınan Kerkük İl Meclisi
kararının iptaliyle ilgili Türkmen milletvekillerinin ortak
talebini teslim almış ve talebin
02 Nisan 2017 tarihli 22. Oturumu gündeminde ele alınacağını açıklamıştır. Bu oturumda
10
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Parlamento Başkanı konuyla
ilgili bir karar taslağını oylamaya sunacağını açıklayınca Kürt
üyeler oturumu terk etmişler.
Mecliste nisabın sağlandığı
başkan tarafından tespit edildikten sonra ve yapılan oylama sonucunda Kerkük’teki
resmi dairelerde ve kamu kuruluşlarında Irak bayrağı dışında başka bir bayrağın asılmaması yönünde oy çokluğuyla
bir karar alınmıştır.
Kerkük valisi ve İl Meclisinin Kürt
üyeleri Irak Parlamentosunun
böyle bir karar alma yetkisinin
olmadığını iddia ederek bayrak
asma karalarından vazgeçmeyeceklerini ve bayrağı indirmeyeceklerini düzenledikleri bir
basın toplantısında açıkladılar.
Aslında işin en gülünç tarafı
kendi kararlarının yasal ancak
Irak Parlamentosunun kararının anayasaya aykırı olduğunu
iddia etmeleridir.
Bu da yetmedi Kerkük İl Meclisinin sadece Kürt üyeleri 04 Nisan 2017 tarihinde toplanarak
Kerkük’te Irak Bölgesel Kürt
Yönetimine katılmak için bir
referandum kararı aldı. Anayasanın 140. Maddesine aykırı
olan bu kararın alındığı toplantıya Türkmen ve Arap üyeler
boykot ederek katılmadılar.
Peki anayasal olarak bu konuda
kim haklı kim haksız? Aşağıda
Yıl/Year 19 السنة
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sıralayacağım birkaç noktada
bunları acizane olarak sizlere
izah etmeye çalışacağım:
1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
Irak’ın üç vilayetinden oluşmaktadır. Bunlar Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetleridir.
Kerkük vilayeti önceden olduğu
gibi hal hazırda da Irak merkezi hükümetine bağlıdır. Ayrıca
anayasanın 12. maddesi ‘’Bayrak kanunla düzenlenir’’ demektedir. Yani Bayrakla ilgili her
husus kararla değil kanunla düzenlenir. Kanunlar ise yasama
organı olan Irak Parlamentosu
tarafından çıkarılır. Dolayısıyla
bölge bayrağının Kerkük ilinin
resmi dairelerinde asılması
anayasaya külliyen aykırıdır.
2- Her ne kadar Kerkük il Meclisi 11 Mayıs 2003 – 28 Haziran 2004 tarihleri arasında
Irak Geçici Koalisyon Yönetimi
Başkanı olan L. Paul Bremer’in
2004 yılı 71 nolu kararıyla seçildiyse de Kerkük herhangi
bir bölgeye bağlı olmayan illere uygulanan 2008 yılı 21
nolu kanuna tabi illerden olup,
Merkezi Hükümetin yasa ve
kararlarına tabidir.
3- Irak anayasasında söz konusu
140. Madde Kerkük ilini çekişmeli araziler dahilinde zikretse de, bu çekişmenin veya
anlaşmazlığın
giderilmesini
anayasada üç aşamalı şartın
gerçekleşmesine bağlamıştır.
Bu şartlar (Normalleştirme,
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Sayım ve Referandum) olarak
belirlenmiştir. Ayrıca bunların
gerçekleştirilmesini bir süreyle
sınırlandırmıştır. Anayasanın
140. maddesinin ikinci bendi,
halkın iradesini ortaya koyan
ve aşamaların sonuncusunu
teşkil eden REFERANDUM ile
biten aşamalar için en geç 31
Aralık 2007 tarihini tespit edip
sınırlandırmıştır. Sürenin üzerine yaklaşık 10 yıl geçmesine
rağmen henüz ilk aşama olan
normalleştirme tamamlanamamıştır. Dolayısıyla şarta bağlanan anayasanın 140. Maddesi geçerliliğini yitirmiştir.
4- Kerkük İl Meclisinin 04 Nisan
2017 tarihinde aldığı Referandum kararı her türlü halde
anayasaya aykırıdır. Şöyle ki :
• Anayasanın 140. Maddesi
2007 yılı sonu itibarıyla geçerliliğini yitirmiştir.
• Anayasanın 140. Maddesi geçerliliğini yitirmediğini farz
edelim. Ona rağmen ilk iki aşama (Normalleştirme ve Sayım)
tamamlanmadan referandum
kararı almak yine anayasaya
aykırıdır.
• Bu karar ayrıca 2008 yılı 36
nolu İl, İlçe ve Kasaba Meclisleri Seçimi Kanununun 23.
Maddesinin ‘’Seçimler yapılana dek Kerkük ili statüsünün
anayasada zikredildiği şekilde
devam edecek’’ ibaresini içeren 5. fıkrasına da aykırıdır.

5- Irak Parlamentosunun 02 Nisan 2017 tarihinde Kerkük ile
ilgili almış olduğu karar, 2008
yılı 21 nolu (Değişik:2010)
İl Meclisleri kanununun 20.
Madde hükümlerine uygundur. Bu madde Parlamentoya,
bir İl Meclisinin Anayasa ve
kanunlara aykırı aldığı herhangi bir kararı iptal etme yetkisi
vermiştir.
6- Anayasanın 122. Maddesi herhangi bir bölgeye bağlı olmayan iller hususunda İl Meclislerinin yetkilerini idari ve mali
olarak sınırlamıştır. Dolayısıyla
İl Meclislerinin siyasi ve egemenlik konusu olan bayrak
konusunda karar alma yetkisi
yoktur.
7- Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin 1500 sayılı kararıyla 14.08.2003 tarihinde kurulan ve 2007 yılında 1770 sayılı
karar gereği rolü genişleyen
çekişmeli araziler sorununu
çözme konusu dahil Irak hükümetine yardım amacıyla görev
yapan Birleşmiş Milletler Irak’a
Yardım Misyonu (UNAMI) da
bu karardan endişe duyduğunu
açıklamış ve Irak hükümetinin,
anayasaya göre Kerkük ilinin
merkezi hükümete bağlı olduğunu Irak bayrağı dışında başka
bir bayrağın asılamayacağını
açıkladığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak ve bütün bu dayanaklara rağmen Kerkük ile ilgili
bu tartışma bitti mi veya biter
mi? Cevap çok basit HAYIR..!
Peki neden? Çünkü Kürt tarafı kayıp ettikçe yeni bir sorun ve
yeni bir tartışma konusunu ortaya atacaktır.
Ancak aklıselim Iraklıların gözünde Irak’ın küçük bir modelini
teşkil eden ve kardeşlik şehri olarak baktığımız Türkmen
şehri Kerkük, yaşanan bu krizde dahi birleştirici özelliğini bir
kez daha ortaya koymuştur.
1-2 Nisan 2017’de Irak Parlamentosunun tarihinde bir ilk
gerçekleşti ve ilk kez Sünni ve
Şii Arap milletvekilleri ittifak
içinde Kerkük İl Meclisinin kararını iptal etti. Böylece Türkmen şehri Kerkük bir kez daha
ulusallığın ve kardeşliğin simgesi olduğunu bariz bir şekilde
ortaya koymuştur. Türkmenler
ise gerek parlamentoda gerekse Türkmen bölgelerinde
düzenledikleri barışçıl tezahüratlarında taşıdıkları bayrak
ve pankartlarla Irak’ın birliği
ve dirliğini nedenli önemsediklerini bir kez daha gözler
önüne sermişlerdir. Umarım ki
sergilenen bu onurlu davranış
ve vatanperverlik Irak halkının
bütün kesimleri tarafından benimsenip örnek alınır.

Tutsak Kerkük
Yeşil kalsın toprağın
Dökülmesin yaprağın
Dalgalansın bayrağın
Canım benim Kerkük’üm

Girme namert hanına
Katma kanın kanına
Bizleri al yanına
Canım benim Kerkük’üm

Kaderine kırgınsın
Evladına dargınsın
Bilirim çok yorgunsun
Canım benim Kerkük’üm

Bükülmesin bileğin
Gerçekleşsin dileğin
Çatlat düşman yüreğin
Canım benim Kerkük’üm

Yaprak dolsun dalların
Çiçek koksun yolların
Uzat bize kolların
Canım benim Kerkük’üm

Tutsaklıktan yoruldun
Kırılmazdın kırıldın
Dost eliyle vuruldun
Canım benim Kerkük’üm

Reşit BOSTANCI
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 19 السنة

Sayı/Issue 75 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2017 ايلول-تموز

11

KERKÜK VAKFI

Prof. Dr. Abulhalik Bakır
ile Görüşme
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

1. Lütfen kendinizi tanıtır mısınız?
1956 yılında Türkmen şehri
Kerkük’e bağlı Kümbetler köyünde doğdum. İlköğrenimimi Kümbetler İlkokulunda,
Orta öğrenimimi Garbiyye
Ortaokulunda (Kerkük), Lise
tahsilimi ise Kerkük Lisesinde
(Kerkük) tamamladım. 1976
yılında Yüksek tahsilimi tamamlamak için Türkiye’ye
geldim. 1981’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya
Fakültesi Ortaçağ Kürsüsünden iyi dereceyle mezun oldum. İki yıl özel bir kuruluşta
tercümanlık yaptım. 1983’ten
1990 yılına kadar Ankara Üniversitesinde Arapça Okutmanı, sonra da Öğretim Görevlisi
olarak çalıştım ve bu tarihten
bir yıl sonra 1984’te T. C. vatandaşlığına geçtim. 1985’te
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İslam Medeniyeti ve Sosyal
Bilimler Anabilim Dalında Yüksek Lisansımı, 1990 yılında da
Tarih Anabilim Dalında Doktoramı tamamladım. 1991’den
2010 yılına kadar Fırat Üniversitesinde Yrd. Doçent, Doçent
ve Profesör unvanıyla öğretim
üyesi olarak görev yaptım.
2010 yılında Bilecik Üniversitesine geçtim. Yeni üniversitemde göreve başladıktan yaklaşık
beş ay sonra Rektör Yardımcılığı görevini üstlendim. Bu görevimi beş yıl sürdürdüm. Hâlen
Şeyh Edebali Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı görevimi devam
ettirmekteyim. Evli iki evlat
babasıyım.
2. Tarihe ilginiz ne zaman ve nasıl
başladı?
Beşikten başladı desem abartılı

Yıl/Year 19 السنة

Sayı/Issue 75 العدد

olmaz sanırım. Zira beş kuşaktan din âlimi (Kerkük’ün tabiri
ile mılla/molla) olarak görev
yapan bir ailenin mensubuyum. Dedemin babası Molla
Muhammed Emîn Kerkük’te
“Molla Kavun” lakabıyla tanınır ve dedemin bu ilginç
adını taşıyan Begler (Beyler)
Mahallesi’nde Molla Kavun
Camisi meşhurdur. Dedem
Molla Bekir, Sultan II Abdülhamit zamanında Antakya’da
Osmanlı Ordusunda binbaşı
rütbesiyle görev yapmış ve
Kerkük’e döndükten sonra
da burada imamlık yapmıştır.
Babam Molla Sadık önceleri
Bağdat’ta, sonraları Kerkük
ve Kümbetler köyünde ömrünün sonuna kadar imamlık
görevinde bulunmuştur. Ben
doğduktan dokuz ay sonra babam vefat edince abim Molla
Muhammed Emîn köyün imamı tayin edilmiştir. Sülâlemin
mollalık mesleği sebebiyle o
dönemde yazmış olduğum
şiir ve hoyratlarda Mollaoğlu
soyadını kullanıyordum. Abim
çok iyi derecede Arapça, iyi
derecede Osmanlıca ve bugünkü Türkçeyi bilmekteydi.
Ayrıca hem köyümüzdeki evimizde hem de Kerkük’e intikal ettikten sonraki evimizde
İslamî bilimlerin tüm dallarına
ait çok zengin bir kütüphanemiz vardı. Bu benim için büyük
bir şans olsa gerektir. İşte benim ilk mektebim, işte benim
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ilk muallimim! Aslında sadece
tarihe merakım değil aynı zamanda Arap ve Türk kültürüne ve edebiyatına merakım
da bu sıralarda başladı. Zira
Kur’ân-ı Kerîm’i ve Osmanlıca ile yeni Türkçeyi de İlkokul
ve Orta tahsilim esnasında
öğrenmeye başladım. Abim,
köyümüzün divânhânesinde
(Kerkük’ün ağzıyla “dohana”)
bazen ikindi bazen de yatsı namazından sonra köyün
muhtarını da yanına alarak köyün kemale ermiş insanları ile
beraber sohbetler düzenlerdi.
Bu esnada Osmanlıca yazılmış
Ahmediyye, Muhammediyye,
Batıl-ı Gazi (Türkçemizde yanlış
bir telaffuzla Battal Gazi olarak
geçmektedir) ve bunlara benzer Hz. Peygamber’in hayatını,
gazalarını ve daha sonra İslam
fetih ve kahramanlıklarını ele
alan kitapları saatlerce okur
ve değerlendirmelerini yapardı. Ben de bu esnada molla
abimin dizi dibinde en küçük
yaştaki sohbetçi edasıyla pürdikkat onun anlatımlarını dinlerdim. Bu arada tabii ki çok
zevkle hazırlanan Türkmen
çayları ve kahveleri yine zevkle
yudumlanırdı.
3. Tarihçiliğiniz yanında şiir ve
edebiyatla da meşgul olduğunuzu biliyoruz. Bu konuda
neler söylemek istersiniz.
Sanırım ailemin köyden Kerkük’e
intikali 1972’nin başlarında
gerçekleşti. Bu esnada benim
Lise tahsilim de başladı ve bu
sıralarda Kerkük’te Türkiye
Cumhuriyeti’nce kurulan Türk
Kültür Merkezi’ne devam etmeye başladım. Şiir yazma
merakım Ortaokul yıllarında amatörce başlamıştı. Lise
hayatım Musalla Lisesinde
başladı ve burada o dönemde resim öğretmenimiz olan
ünlü Türkmen şairi Mehmet
İzzet Hattat’ın öğrencisi olma
şerefine nail oldum. Lise ikinci
sınıfta Kerkük Lisesine geçtim
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ve hemen her akşam buradan
Kerkük Türk Kültür Merkezine gidiyordum. Burası edebî
hayatımın en önemli durağını
oluşturdu. Bu arada zaman
zaman şiirlerimi okumak ve
değerli yorum ve tavsiyelerini
almak için şairimiz Mehmet
İzzet Hattat’ın Kerkük’ün Atlas
Caddesi’ndeki Hat ve Resim
atölyesine gidiyordum. Kerkük
Türk Kültür Merkezinde hem
Türkçemi hem de orada öğretmenlik yapan öğretmenlerden
edebî yönümü geliştirme fırsatını yakaladım. Burada ünlü
şairimiz Mustafa Gökkaya’nın
da jüri üyesi olarak katıldığı
bir şiir yarışmasında birincilik
kazandım. Ayrıca “Bir Zaman
Hikâyesi” adıyla yazmış olduğum bir piyesim değerli kardeşim merhum Mehmet Kuşçu
tarafından sahneye kondu ve
Türkmenler arasında önemli
bir yankı uyandırdı. Bu gelişmelerden sonra düzenli bir
tiyatro kolunu kurduk ve arkasından sanırım iki piyes daha
sahneye kondu. Bu sıralarda
ben yazmış olduğum şiirlerimi göstermek için yine Atlas
Caddesi’nde bulunan ünlü şairimiz Mustafa Gökkaya’nın kırtasiye dükkânına gidiyordum.
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Burada övünmek babından
değil de edebî ve tarihsel altyapımın oluşmasında önemli
olduğundan dolayı hem köydeki hem de Kerkük’teki Orta
ve Lise yıllarımda Arap ve Türk
edebiyatına dair yüzlerce eser
ve şiir divanı okuduğumu söylemek isterim. Bir defa aşırı bir
Arif Nihat Asya hayranıydım ve
bu şairimizin bütün şiirlerini o
sıralarda okudum. Ne yazık ki
Türkiye’ye geldiğimde şairimiz
vefat etmişti.
4. Türk tarihini hangi gözle okumalıyız? Tarihçilik mesleği
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Elbette ki, idealist, bilinçli bir
Müslüman Türk gözü ile okumalıyız. Bunlar da yetmez;
aşırı hayalcilikten uzak objektif bir bakışla tarihsel olaylara
bakmalıyız ve her olayı kendi
dönemindeki şartları da göz
önünde bulundurarak değerlendirmeliyiz.
Ülkemizdeki
ve toplum hayatımızdaki her
mesleğe saygı göstermemiz
gerekir. Tarihçilik, birçok bilim dalı gibi çok yönlü bir alanın adıdır; dolayısıyla da çok
okumak, çok çalışmak ve çok
sabırlı olmak gerektirmektedir.
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Bir mesleği severek seçmişseniz onu zevkle sürdürmeye çalışırsınız. Bu mesleği bir cümle
ile ifade etmemi istiyorsanız
şöyle anlatabilirim: Büyük sorumluluk isteyen dünyanın en
zevkli mesleğidir. Okuma hevesi ve alışkanlığı olmayanlara
tavsiye etmem.
5. Türklerin İslam’ı kabulü hangi
sonuçları doğurmuş, Türkleri
nasıl etkilemiştir?
Bilindiği gibi Türkler her çağda
kendi dönemlerindeki din ve
inanç sistemlerine olumlu
bakmışlardır. Sanırım bu alanda, onlardan daha şeffaf ve
daha iyimser bir millet bulunmamaktadır. Türklerin binlerce
yılı kapsayan tarihlerine baktığımızda şunları tespit edebiliyoruz: Hunlar Şamanizm’i,
Uygurlar Budizm’i, Hazarlar
Yahudiliği, Bulgarlar önce
Şamanizm’i, sonra İslam’ı, Rus
hegemonyası altına girince
de Hıristiyanlığı, Karahanlılar
İslam’ı din ve inanç olarak seçmişlerdir. Ama bütün bu din ve
inançlardan hiçbiri İslam kadar
onları yüceltmemiş, mükemmelleştirmemiş ve kültürleri
ile birlikte bekalarını sağlayamamıştır. Türklerin iki defa
dünya devleti olmaları İslam’la
müşerref olduktan sonra gerçekleşmiştir. Bununla Büyük
Selçuklu ve Büyük Osmanlı
devletlerini
kastediyorum.
Ancak bu kadar şanlı ve kapsamlı millet ve devlet hâline
gelmemiz, töre, örf ve ananelerimiz bakımından bize bazı
şeyler kaybettirmiştir. Bugün
biz Türkler kültür yönünden
Çinliler, Japonlar ve İngilizler
kadar net ve sade bir yapıya
sahip değiliz. Bu sonuç yüzyıllarca çeşitli kıta ve bölgelerde çok farklı kültürlere sahip
sosyal kitleleri yönetmemiz ve
onlarla kaynaşmamız sebebiyle ortaya çıkmıştır. Ama bunun
karşılığında, birçok sosyal kitleyi de olumlu yönde etkilemiş
14
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ve daha medeni bir duruma
gelmelerini sağlamış bir millet
olarak hayatiyetimizi sürdürmekteyiz.
6. Irak’taki Türk varlığının geçmişi
hangi devirlere uzanır?
Çok güzel ve manalı bir soru sordunuz. Bir defa tarih sahnesinde hiçbir milletin geçmişi Türk
milletinin geçmişi kadar eski
ve şanlı değildir. Bunu ilk defa
ben söylemiyorum; Tarihsel
olayları objektif bir gözle inceleyen ve değerlendiren batılı
tarihçiler de bunu söylemektedir. Şu ana kadar dünyanın en
eski medeniyetine sahip olan
Sümerler hakkında doğuda ve
batıda yapılan araştırmalardan
bu kavmin Türk veya Türklerle
yakın akraba oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca aşağı yukarı
beş bin yıldan beri Doğu şemsiyesi olarak adlandırdığımız
Kafkasya, Orta Asya, Hind-i Kuş
Dağları ve İran toprakları üzerinden bugün üç ülke (Türkiye,
Irak, Suriye) toprakları içinde
kalan Kuzey ve Güney Mezopotamya bölgelerine onlarca
Türk kavminin (Sümerler, Gutiler/Kutiler, Türukkular, Kaslar,
Subarlar Kumuklar, Kaşgaylar,
Gugerler, Salurlar, İskitler, Partlar, Sakalar, Akhunlar ve diğerleri) gelip yerleştiğini biliyoruz.
Bu bir sel misali akan Türk
göçü ve yerleşmesi İslamın yayılmasından sonra da devam
etti. Bu defa Türkler Irak’ın
güneyinden başlayarak Emevî
ve Abbasî devletleri bünyesinde hizmet vermeye başladılar.
Arkasından da İslam dünyasının doğusunda ve merkezinde
Samanî, Karahanlı, Gazneli,
Harizmşah, Büveyhî, Selçuklu,
Zengi, İlhanlı ve Osmanlı gibi
köklü Türk-İslam devletleri kuruldu. İşte Irak’taki Türk varlığı
bu köklü ve sağlam temellere
dayanmaktadır. Irak Türkleri
bu şanlı ve onurlu geçmişleri,
medeniyetleri ve kültürleri ile
ne kadar övünseler yeridir.
Yıl/Year 19 السنة
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7. Irak’ta ne gibi Türk eserleri vardır, bunlardan yeterince haberdar mıyız?
Bu soruyu günümüz Irak’ı için soruyorsanız. Biraz zorlanacağım
galiba, zira 1976’dan beri çeşitli sebeplerden dolayı Irak’a
gidemedim. Ancak tarihsel
süreç ve dönemler içerisinde
Türkler bu ülkede büyük, orta
ve küçük ölçekli eserler meydana getirdiler. Bunların birçoğu bir Türk şehri olarak gördüğümüz Başkent Bağdat’ta
bulunmaktadır. Bu eserlerden
bazılarını şöyle sıralamak
mümkündür: Haseki Camii,
Ahmediye Camii, Hasan Paşa
Camii, Müstansıriyye Medresesi, Mercâniyye Medresesi.
Ayrıca günümüze kadar gelen
çeşitli dönemlerde onarım
görmüş Musul, Kerkük, Erbil
ve Süleymaniye şehirlerinde
ve bu şehirlerin bazı ilçelerinde Türk kültürü damgasını
taşıyan kaleler, eski köşk ve
konutlar, camiler, cami minareleri, hamamlar, kapalı çarşılar, medreseler, kütüphaneler
mevcuttur. Bu eserler arasında
günümüze kadar gelen Kerkük,
Erbil ve Telafer kalelerini örnek
verebiliriz. Kerkük’ün Osmanlı
dönemi eserleri için T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğünün
yayınlamış
olduğu Osmanlı Döneminde
Irak, değerli dostum Prof. Dr.
Suphi Saatçi Bey’in Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük adlı esere bakmak faydalı
olur kanaatindeyim. Bağdat,
Samarra, Musul ve Erbil şehirlerinin Osmanlı öncesi dönemlerdeki Türk eserleri için de bu
âcizin, “Türk ve Arap Kültürü
Işığında Bağdat ve Samarra
Şehirlerinin Abbasî Dönemi
Mimari Özellikleri”, “Türkmen
Şehri Musul’un Geç Ortaçağdaki Fiziki Yapısı Üzerine Bir
Değerlendirme” ve “Türkmen
Şehri Erbil’in Atabekler Dönemindeki Fizikî Özellikleri
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Üzerine Bir Değerlendirme”
başlıklarını taşıyan makalelerine bakılabilir. Bilindiği gibi
son dönemlerde Irak coğrafyası ve özellikle de bu coğrafyanın asil ve nezih bir unsuru
olan Türkmenlere ait eserler
çok acı savaşlara, ihmallere
ve Türk düşmanlık güden aşırı
ideolojik saldırılara maruz kalmıştır. Bunun en son halkasını
da Musul’da meydana gelen iç
kargaşa ve çarpışmalar sonucunda tahrip edilen Yunus Peygamber makamı ile Nureddin
Zengi Camisi oluşturmaktadır.
8. 14 Temmuz’u ve Türkmenlerin
uğradıkları diğer katliamları
bir tarihçi gözüyle nasıl anlatırsınız?
14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı (Allah, böyle bir musibeti
bir daha yaşatmasın) Irak’ta
Türkmenlere karşı yapılmış
katliamların en barbarcasıdır.
Bilindiği gibi Osmanlı idaresinden sonra Irak’ta ve Özellikle
de Kerkük’te Türkmenler biri
1924, diğeri de 1946 yılında
olmak üzere iki katliama daha
maruz kalmışlardır. 1990 yılında Altunköprü’de yaşayan
Türkmenler de vahşi bir katliama maruz kaldılar ve onlarca
tahsilli Türkmen genci şehit
düştü. Bütün bu acımasız saldırılar, Türkmenlerin şan şeref dolu bir tarihe, eşi emsali
görülmeyen bir medeniyete
ve her döneme damgasını
vurmuş sayısız kahramanlara sahip olmasına karşı bir
kıskançlığın bir hazımsızlığın
işareti olsa gerektir. Ancak
Türkmenler, Allah’a şükürler olsun her kötü badireden
sonra köklü kültürlerine, millî
ananelerine ve yaşama şevklerine daha da bağlanmışlardır.
Bütün şehitlerimizin ruhu şad
olsun, mekânları cennet olsun.
Bugün önce Allah’ın sonra da
şehirlerimizin sayesinde Türkmenler ayakta durmaktadır.
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9. Irak’ın geçmişinde etnik unsurlar arasındaki ilişkiler nasıldı,
bugünkü problemlerle dünkü
durumu karşılaştırır mısınız?
Bu sorunun cevabına bir sınır
koymak gerekirse, Türklerin
İslam’la şereflendirildiği günle başlatmak gerekir. Bir defa
Arap-Türk ilişkilerinin yoğunlaşması, Abbasî devletinin
ikinci halifesi Ebu Cafer elMansur’un Bağdat’taki saray
muhafızlarını Türklerden teşkil
etmesiyle başlar. Bu halife bu
önemli adımdan sonra bir de
serpuş devrimi diye bir kılı kıyafet devrimini başlattı. Bu dönemde bütün devlet memurları bir genelge çerçevesinde
sarıkları bırakıp başlık olarak
Türk serpuşlarını takmaya başladılar. Bunu Türk kültürü adına önemli bir gelişme olarak
kaydetmek gerekir. Abbasiler
döneminde bu ve buna benzer
hizmet ve uygulamalar hem
halifeler hem de yüksek rütbeli Türk devlet adamları ve
Türk kökenli saray hatunları
tarafından hayatın her alanında devam etti. Dokuzuncu ve
onuncu yüzyıllara gelindiğinde Bağdat artık bir Türk şehri
hâline gelmişti. Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerine gelindiğinde artık Bağdat ve Irak’ın
birçok şehri Türk kültürünün
merkezleri durumundaydı. Bu
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dönemlerde Irak’ta yaşayan
etnik unsurlar (Araplar, Türkler, Kürtler, Gayr-i Müslimler)
İslamın öğretileri ve kendi millî
kültürleri ışığında kardeşçe hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak Birinci Cihan Harbi’nden
sonra İngilizlerin Irak’ı işgali
sonucunda Irak toplumunda
bazı ayrışmalar ve siyasî sürtüşmeler görülmeye başladı.
Bu biraz da, İngilizlerin belli bir
etnik unsuru kayırıp diğerine
de rakip veya düşman gözüyle
bakmalarının sonucuydu. Ne
yazık ki Türkmenlerin payına
ikincisi düştü. Zira İngilizler,
Irak Türkmenlerini doğal olarak Selçukluların ve Osmanlıların devamı olarak görüyorlardı. Demin bahsettiğimiz,
Türkmenlere karşı yapılan
katliamların da böyle bir siyasetin sonuçları olma ihtimali yüksektir. Son olarak şunu
söylemek gerekir. Beş bin yıllık
bir tarihin ve çok köklü bir medeniyet ve kültürün mirasçısı
olan Irak Türkmenleri, İslam’ın
öğretileri ve insana değer veren millî ananeleri ışığında
Irak’taki her etnik unsura hoşgörülü davranmışlardır. Üstelik, onlar bugüne kadar Irak’ın
bütünlüğünü
savunmuşlar
ve hâlâ savunmaktadırlar. Bu
onurlu davranış ve tutumları
karşılığında onların (Türkmen-
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lerin) aynı olumlu davranışı ve
muameleyi, eşitlik ve sosyal
adalet ilkelerine bağlı kalarak
Irak’taki diğer sosyal kitleler ve
onların siyasî mercilerinden de
bekleme hakları vardır.

mahfillerde tanıtılması: Bunu
özellikle bugün Irak’ta Türkmenleri temsil eden siyasî partiler ve sivil kuruluşlar zaman
kaybetmen uygulamaya koymalıdırlar.

10. Irak Türklerinin tanıtımında
bir tarihçi olarak sizce neler
öne çıkmalıdır?
Aslında, Irak Türkmenleri sosyal ve
kültürel yönden Anadolu’daki
kuruluşlarımız tarafından sınırlı da olsa tanıtılmaktadır; ancak
bu hizmet yeterli değildir. Örneğin, kısıtlı maddi desteklere
rağmen İstanbul’daki İzzeddin
Kerkük Vakfı, İstanbul, Ankara,
Konya, İzmir, Antalya, Bursa ve
diğer şehirlerde şubeleri bulunan Irak Türkmenleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği ve diğer
siyasî, ekonomik ve sosyal kuruluşlarımız tarafından yararlı
faaliyetler yürütülmektedir. Bu
çalışmalara emek veren, vesile olan bütün hemşerilerimize
teşekkür etmek gerekir. Bunun
yanında ferdî olarak birçok aydınımız ve bilim adamımız da
görev yaptıkları kurum, kuruluş ve çevrelerde bu hizmeti
yani bilgilendirme faaliyetini
gönüllü olarak yürütmektedir. Ancak Irak Türkmenlerini bütün yönleriyle dünyaya
tanıtmak için oldukça büyük
çabalara ve maddî kaynaklara
ihtiyaç vardır. Bu da elbette ki
Türkmenlerin canıgönülden
bağlı oldukları ve canlarından
fazla sevdikleri Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bağımsız Türk
Cumhuriyetlerinin ilgi, çaba ve
katkılarıyla mümkündür. Son
zamanlarda bu yönde de büyük bir gelişme olduğu görülmektedir. Önemine binaen bu
sorunuzun devamını ve detayını maddeler hâlinde cevaplamak istiyorum.

b) Irak, Türkiye ve diğer ülkelerde
yoğun olarak üniversitelerde
hizmet veren Türkmen bilim
adamı ve aydınlarının belli bir
bilim ve kültür kurumu çatısı
altında bir araya gelerek Türkmenlerin bugünü ve geleceği
için fikir üretmeleri: Bu durum
nispeten Irak’ta gerçekleşmiştir; ancak Türkiye’de eskiden
bu yönde bazı çalışmalar oldu
ama devamı gelmedi.

a) Çok geç dönemlere kadar ihmal edilen Irak Türkmenlerinin siyasî birikim ve haklı
mücadelesinin
uluslararası
16
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c) Türkmenlerin en büyük eksikliklerinden biri, meslek seçerken sosyal bilimlere ve medya
alanlarına yönelmemeleridir.
Örneğin, çok az sayıda tarihçimiz, sosyoloğumuz, siyaset
bilimcimiz, iktisatçımız, antropoloğumuz, coğrafyacımız,
felsefecimiz, ve gazetecimiz
bulunmaktadır. Bunları tabip
ve mühendislerimizle karşılaştırdığımızda sadığımız sosyal
dallar çok cılız kalmaktadır.
Dolayısıyla da sosyal dal uzmanı bir Türkmen, Türkmenlerin tanıtımında on tane diğer
meslekteki Türkmen’in yük ve
sorumluluğunu taşımaktadır.
Türkmenler kısa zaman zarfında bu işaret ettiğimiz dallara
yönelmeli veya yönlendirilmelidir.
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin bir an
önce Kıbrıs ve Filistin meselesi gibi Irak Türkmen meselesini de uluslararası mahfillere
taşımasını sağlamak için çaba
sarf etmek: Aslında bu mesele yani Musul-Kerkük meselesi veya bugünkü adıyla Irak
Türkmenleri meselesi belirtilen diğer iki meseleden daha
da hassas ve eski bir geçmişe
sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti
yirminci yüzyılın ikinci yarısınYıl/Year 19 السنة
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da Musul-Kerkük meselesini
ihmal etmeseydi ve Irak Türkmenleri bugünkü Irak’ta diğer
unsurlar gibi siyasî ve askerî
bir güç olarak bulunmuş olsaydı, belki de bugünkü hazin
tablo ortaya çıkmayacaktı veya
en azından tahribatı bu boyutta olamayacaktı. Ayrıca anılan
politika uygulanmış olsaydı,
Türkiye, Irak Coğrafyasında
İran kadar aktif bir ülke durumuna gelecek ve Türkmenler
dışındaki herhangi bir yerel
güçle iş birliği mecburiyetinde
kalmayacaktı.
11. Üniversitenizde Irak Türkleriyle ilgili ne gibi akademik
çalışmalar ve faaliyetler yapılmaktadır?
Bu sorunuz beni çok memnun etti.
Zira bu cevapla hem mensubu bulunduğum Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesinin tanıtımını hem de yedi yıldan beri
bu âcizin Irak ve Orta Doğu
Türkmenlerine yönelik yapmış
olduğu faaliyetleri anlatma
fırsatını yakalamış olacağız.
Şunu baştan söylemem gerekir ki 34 yıllık meslek hayatımda çalışmış olduğum hiçbir üniversitede Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesindeki kadar rektörlerimizden ve diğer
ilgililerimizden Türkmenlere
yönelik ilgi, destek ve imkân
görmedim. Son yedi yılda,
aşağı yukarı iki yıldan beri
faaliyet gösteren, benim de
Yönetim Kurulu Üyesi olduğum, Müdürlüğünü fedakâr
ve vefakâr öğrencim Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Altungök’ün yaptığı
Oğuz Türkmen Araştırma ve
Uygulama Merkezimiz bulunmaktadır. Merkez kurulmadan
önce de Üniversitemizin katkı
ve çabalarıyla “Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü”, Orta Doğu’da Türkmenler
(Irak, İran, Suriye)” adı altında
iki Uluslararası Sempozyum
düzenledik. Bunlardan birincisi kitap hâlinde, ikincisi de
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elektronik ortamda yayımlandı, ayrıca Değerli dostum Prof.
Dr. Suphi Saatçi Beyefendi’nin
çabalarıyla Atatürk Araştırma
Merkezimiz tarafından kitap
olarak da yayımlanmak üzeredir. Yine malumunuz olmak
üzere bu âcizin önerisi ve Bilecik Üniversitesi ile Bilecik Belediyemizin katkılarıyla Bilecik’te
Türkmenli Anıtı, Caddesi ve
Parkı açılmıştır. Bunların dışında Şeyh Edebali Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde danışmanlığını üstlendiğim Irak Türkmenlerinin
tarihi, medeniyeti ve kültürünü kapsayan ve “Büveyhîler
Döneminde Bağdat’ta Sosyal
Hayat”, “Yirminci Yüzyılda
Kerkük ve Türkmenler», “II.
Dünya Savaşı’ndan Günümüze
Kadar Suriye, Lübnan ve Filistin Türkmenleri” adını taşıyan
üç doktora tezimiz devam etmektedir. Bunlardan iki tanesi
bitmek üzere, diğeri de tezin
yazılma safhasındadır. Burada
bu âcizin her gün derslerinde,
üniversite ve Bilecik şehrinin
sosyal ve kültürel ortamlarında mutlaka Dünya Türklüğü ve
Irak Türkmenleri hakkında anlattıklarını ve okumuş olduğu
şiir ve hoyratlarını da eklemek
gerekir.
12. Saddam döneminde Irak’taki
tarihçilik anlayışı nasıldı? O
dönemde Türklere tarih kitaplarında ve tarih derslerinde nasıl yer veriliyordu?
Hepimizin malumudur ki diktatörlüklerde hayatın her alanına ve
insanoğlunun büyük bir özveri
ve fedakârlıkla geliştirdiği her
bilim dalına ideolojik ve çıkarcı
bir gözle bakılır. Dolayısıyla da
o dönemde tarih eğitim ve öğretimi tamamen rejim güçlerine hizmet eden bir anlayışla
yürütülüyordu. Bu durumu o
dönemde Irak’ta neşredilen
kitap, dergi, gazete ve diğer
yayınlardan da anlamak mümkündür. Ortaokul ve Lise tarih
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kitaplarında Türklere yok denecek kadar az yer veriliyordu. Bilindiği gibi Türkler aşağı
yukarı bin yıla yakın bir süre
Irak’ta ve Orta Doğu’nun diğer
ülkelerinde egemenlik kurmuşlardır. Bu uzun süre zarfında şan ve şerefle bu ülkeleri
gözleri gibi korumuşlardır. Ancak bu onurlu hizmete rağmen
Irak’taki tarih tedrisatında
bırakın az yer verilmesi, Türkler karalayıcı bir üslupla anlatılmaktaydı. Örneğin üç yıllık
Lise yıllarımızda okumuş olduğumuz tarih kitaplarımızda
Büyük Osmanlı Devleti tarihi
bir iki sayfalık bilgiyle geçiştirilmekteydi ve bu bilgilerde bu
nezih ve onurlu dünya devleti
bir sömürgeci devlet olarak tanıtılıyordu. Hatta hiç unutmam
bize tarih dersini, Allah, ona
rahmet eylesin Ali Abbas adında Türkmen kökenli vatanperver ve şuurlu bir öğretmenimiz
anlatıyordu. Ders esnasında
kitaptaki bilgileri naklederken
“siz bu yazılanlara itibar etmeyin; ben size daha doğru olan
bilgileri anlatayım” diye öğüt
verir ve o bilgileri anlatmaya
başlardı. Sanırım bu anım size
o dönemdeki tarih tedrisatı
hakkında bir fikir verebilmiştir.
13. Sizin Kerkük’le ilgili çok hoyratınız var. Bunlardan birkaçını,
özellikle Türkmenlerin geçmişine ışık tutanlardan birkaçını
bize de okur musunuz?
Memnuniyetle okurum aziz hemşerim. Yalnız benim hoyratlarım yanında bir de lise çağlarımdan yazmış olduğum
şiirlerim vardır. Lise son sınıfta
Bağdat’ta yazdığım bir şiirim
şöyledir:
Bir akşam dolaşırken Bağdat’ı
adım adım
O şanlı Genç Osman’ın mezarına
uğradım
Başucunda oturup için için ağladım
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Dedim kalk uyan paşam çırpınıyor
bu vatan
Dedim, haberin var mı ey Türk’ün
gür narası?
Bayraksızdır Türklerin Kerkük, Kırım, Kafkas’ı
Dedi bir ibret size tarihin her safhası
Tarihi unuttunuz budur sizi ağlatan
Başka bir dörtlükte de millî kıskançlığımı şöyle dile getirmişim.
Bu da hayat mı yâ Rab geçmezse
nur içinde
Acılarla baş başa dört yüksek sur
içinde
Bir yığın insan ağlar hürriyet kıtlığından
Bir yığın insan ise yaşar huzur içinde
Son olarak Türkmen ve Kerkük kokan birkaç hoyratımı da özellikle güzelim Türkmeneli’mizdeki aziz okuyuculara armağan
ederim.
Kerkük sen ne Kerkük’sün
Hem köklü hem büyüksün
Düşmanına bol nimet
Dostuna ağır yüksün
Yar attı
Bahçeden gül yar attı
Çok şükürler Allah’a
Meni Türkmen yarattı
Bilecikler
Kuş zağçın bile cikler
Şanlı Türkmen yurdudur
Kerkük’ler Bilecik’ler
Her Türk’te
Bir iman var her Türk’te
Ay yıldızlı bayrağı
Biz de astık Kerkük’te
Kümbetlere
Kuş konar kümbetlere
Binlerce selam olsun
Kerkük’e Kümbetler’e
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Türkmen Dağarcığı

Sultan İkinci Abdülhamid’in
Hayır Eserleri
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Osmanlı padişahları arasında müstesna bir yere sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid, 1842
yılında İstanbul’da dünyaya
gelmiştir. Babası Sultan Abdülmecid onu özel hocaların eğitimiyle yetiştirdi. Abdülhamid
34. Padişah olarak 31 Ağustos
1876 tarihinde tahta çıktı. Osmanlı Devleti’nin en buhranlı
döneminde memleketi adaletli biçimde yönetti. Buna paralel olarak devletin dış politikasını dirayetli biçimde yürüttü.
İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği 1909 yılında tahttan indirildi
ve Selanik’e sürgün edildi.

Selanik’in elden çıkması üzerine
İstanbul’a getirildi ve ikametine Beylerbeyi Sarayı tahsisi
edildi. Birinci Dünya Savaşı’nın
bitiminden sonra pazar gününe denk gelen 10 Şubat 1918
tarihinde vefat etti. Sultan
İkinci Mahmud’un Divanyolu’ndaki türbesine gömüldü.
Sultan İkinci Abdülhamid Han
devletin en sıkıntılı ve en zor
döneminde tahta oturmuş ve
başarılı bir yönetim sergilemiştir. Osmanlı topraklarına
göz diken Avrupa devletlerinin
kurdukları plan ve oyunlarına
karşı direnmiş, Halifesi olduğu İslam Dünyasını
birlik ve beraberlik
içinde tutmuştur.
Bu kadar zor ve
sıkıntılı dönemde
hüküm
sürmesine rağmen Sultan
İkinci Abdülhamid,
Osmanlı toprakları
üzerinde çok geniş
bayındırlık projeleri uygulamıştır.
Yaptırdığı camiler
ve özellikle modern
hayatın gerektirdiği
eğitim programlarına uygun her düzeyde sivil ve askerî
okullar açtırmıştır.
Mektepler,
hastaneler, kütüphaneler, köprüler ve
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çeşmeler yaptırmıştır. Bütün
bunlardan başka Osmanlı topraklarını baştan aşağı dolaşan
demir yolu ağları ile örmüştür.
Vatandaşların rahat ve konforu için Bağdat-Haydarpaşa Demiryolu ve Hacıların rahat ve
güvenli seyahati için Hicaz Demiryolu projesini gerçekleştirilmiştir. O dönemde dünyanın
da en büyük projeleri olan bu
yatırımlar, devlet bütçesinin
kısıtlı olmasına rağmen hayata
geçirilmiştir.
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın
pek bilinmeyen, ancak toplamda büyük bir yekûn tutan
yaptırdığı hayır eserleridir.
Osmanlı toprakları üzerinde
mevcut olan tarihî kültür mirası olan cami, mescit, türbe,
dergâh, tekke, yatır, han, köprü, su yolu ve çeşmelerin onarımları yanında birçok yere
avize, kandil, dinî kitaplar gibi
pek çok hediyeleri bağışlamıştır. Bu masraflar üstelik padişahın kendi şahsî hazinesinden
ve bu hazinenin gelirlerinden
sarf edilmiştir. İkinci Abdülhamid Han’ın 1876-1900 yılları
arasında kendi hazinesinden
yaptığı bu hayırlar bir defter
halinde kayıt altına alınmıştır.
Bu defterin 1893 yılına kadar gelen bir nüshası Osmanlı Arşivi
Y.MTV 80/166 numarada bulunmaktadır. Defterde kayıtlı
olan eserlerin listesi ayrıca
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1318 senesi Bağdat Vilayet
Salnamesi’nin 94-204 sayfaları arasında yayımlanmıştır. Bu
defterin sonunda “mâ-ba‘di
var” yani “devamı var” kaydı
düşülmüştür. Anlaşılan bu listenin devamı olduğu, ancak
nerede bulunduğu hakkında
bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ayrıca Malumat, Servet-i Fünûn
ve İkdam gibi gazetelerde
Sultan’ın hayır eserleri hakkında çeşitli yazı dizileri de bulunmaktadır.
Sultan İkinci Abdülhamid’in hayır
eserleri, Çamlıca Basın Yayın
ve Tic. A.Ş. tarafından kitap
halinde yayımlanmıştır. “Sultan İkinci Abdülhamîd Hân’ın
Hayır Eserleri” başlıklı bu kitap Ebul Faruk Önal ile Sabit
Bekçi tarafından yayına hazırlanmıştır. İstanbul 2006 yılında yayımlanmış bu kitap, 176
sayfadan oluşmaktadır. Eser
Takdim, Metnin Transkribi ve
İndeks diye üç bölüm halinde
sunulmuştur.
Sultan İkinci Abdülhamid’in hayır
eserlerinin bir kısmı Irak ve
Türkmeneli bölgesinde bulunmaktadır. Söz konusu edilen
listede eserler zikredilirken,
hangi esere ne kadar para
harcandığı da kaydedilmiştir.
Sultan’ın Irak’taki hayır eserlerini tanıtırken, kendisini de
rahmetle anıyoruz.
Bağdat
* Bağdat vilayetinde Har nehri üzerinde inşâ olunan demir kapılı köprünün masârifi
(115000 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Ebu Garîb1
nehri üzerinde köprü inşâsı
masârifi (12050 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Ulyâve
Mukata’ası’nda inşâ olunan
mekteb masârifi (13612 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Bagîle
1

Ebu Gıreb olması gerekir (S. Saatçi’nin
notu)
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Mukata’ası’nda inşâ olunan
câmi’-i şerif ve mekteb ve
müştemilâtı masârifi (22475
kuruş)
Bağdat vilayetinde Necef-i Eşref ve Bagîle ve Müseyyeb ve
Taş kasabalarında inşâ olunan
mekâtib-i ibtidâiyede tedris
olunmak üzere mübaya’a olunan kütüb ve resâil esmânıyla
Aydın vilayetinde Dikilitaş nahiyesinde inşâ edilen câmi’-i
şerif minaresiyle mekteb inşaatının ikmâl-i nevâkısı masârifi
(3465 kuruş)
Bağdat vilayetinde Mahmudiye
ile Beled ve Semike’de birer
mekteb inşâsı masârifi (37598
kuruş)
Bağdat vilayetinde Mustansır
namıyla ma’ruf beş gözlü köprünün münhedim bir gözüyle
aksâm-ı sâ’iresinin ta’mîr ve
tathîri masârifi (15172,50 kuruş)
Bağdat’ta A’zamiye’de defin-i
hâk-i ıtır-nâk İmam-ı A’zam
radiyallahü anh efendimiz
hazretleri merkad-ı şerifleriyle
câmi’-i şerifinin müştemilâtı
masârif-i ta’miriyesi (33204
kuruş)
Bağdat vilayetinde Ca’âra
Mukata’ası’nda bir havuz ile
iki aded köprü inşâsı masârifi
(12833 kuruş)
Bağdat vilayetinde Bagîle
Mukata’ası’nda inşâ olunan
câmi’-i şerif ve mekteb ve
müştemilâtı masârifi (22475
kuruş)
Bağdat vilayetinde Hanak
Mukata’ası’nda
Saklâviye
nehri sadrında köprü inşâsı
masârifi (18049,50 kuruş)
Bağdat vilayetinde Hindiye kazası merkezi olan Tuveyric
kasabasındaki câmi’-i şerif ile
mektebin müceddeden inşâsı
masârifi (25508 kuruş)
Bağdat vilayetinde Duceyl nehrinin Harem denilen noktasında kârgîr köprü inşâsı masârifi
(13988 kuruş)
Bağdat dahilinde Seyyid Abdullah hazretlerinin türbesine
vakfen metrûk olan bir fidan-
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lık mahal hakkında Seyyid Ferec Efendi’ye ihsan buyurulan
(1000 kuruş)
* Bağdat’ta kâin Kadirî Dergâh-ı
Şerifî’nin masârif-i ta’mîriyesi
(19000 kuruş)
* Bağdat vilayeti dâhilinde Nîl Mukata’ası dâhilindeki enhâr üzerine iki köprü inşâsı masârifi
(6016 kuruş)
* Bağdat vilayetinde İskenderiye Mukata’ası nehri üzerinde
kârgîr köprü inşâsı masârifi
(7641 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Nasıriye Mukata’ası nehri üzerine köprü
inşâsı masârifi (11783 kuruş)
* Bağdat’ta Har nehri üzre
nâm-ı nâmî-i cenâb-ı cihândârîye inşâ olunan köprünün
bakıyye-i masârifi (500000 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Mahmudiye
mukata’asında küşâd olunan
Ebu Dibis nehri üzerine köprü
inşâsı masârifi (6308 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Mehrût mukata’ası dâhilindeki Ken’ân ve
Şeyh Temîm kanallarının icrâyı hafriyâtları masârifi (60000
kuruş)
* Bağdat vilayeti dâhilinde Tarmiye mukata’ası süddesinin
ta’mirâtı masârifi (8500 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Hille kasabasında Kerâd mahallesindeki
câmi’-i şerîf bir bâb mekteb-i
ibtidâ’î inşâsı masârifi (39681
kuruş)
* Bağdat vilayetinde İskenderiye
mukata’asında bir bâb câmi’-i
şerîf ve mekteb inşâsı masârifi
(19071 kuruş)
* Bağdat vilayeti dâhilinde Verdiye mukata’ası sadrında kârgîr
kapılı bir köprü inşâsı masârifi
(14659 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Müsetteb
kasabasında iki bâb mekteb
inşâsı masârifi (36709 kuruş)
* Bağdat vilayeti dâhilinde
Hamîdiye kanalı üzerinde köprüler inşâsı masârifi (5000 kuruş)
* Bağdat arâzî-i seniyyesi
dâhilindeki mekâtible sâ’ir
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mebânî-i Hayriyeye tevzî’
olunmak üzere ihdâ buyurulan
dört yüz aded mushaf-ı şerifin
hediyesi (4800 kuruş)
* Bağdat vilâywtiyle vilâyât-ı
sâ’ire-i şâhânede bulunan
meşâyihe tevzî’ olunmak üzere tedârik olunan mesâhif-i şerife hediyesi (7410 kuruş)
Basra
* Basra vilayetinde aşere-i mübeşşereden Seyyidüna Zübeyr
ve Talha ve eshâb-ı kirâmdan
Enes bin Mâlik hazarâtının
merâkıd-ı münevverelerinin ve
ittisâllerinde bulunan câmi’-i
şerifin masârif-i ta’mîriyesi
(36709 kuruş)
* Basra vilayetinde Necid sancağında bir bâb mekteb inşâsı
masârifi (16409 kuruş)
* Basra vilayetinde Şatra kasabasındaki câmi’-i şerîf için
bir minber ve iki oda vesâ’re
inşâsı masârifi (5000 kuruş)
* Basra vilayetinde Ammâre’de
câmi’-i şerîf ile mekteb-i
ibtidâ’î inşâsı masârifi (56793
kuruş)
* Basra vilayeti dâhilinde Hayy
kasabasında bir bâb câmi’-i
şerîf ile mekteb inşâsı masârifi
(83170 kuruş)
* Basra vilayetinde Gavs-i a’zam
Seyyid Ahmed er-Rufâ’î hazretlerinin türbe-i şerîfeleri
civârında sarnıç inşâsı masârifi
(27407 kuruş)
* Basra vilayetinde Dicle mukata’ası ma’berinde köprü inşâsı
masârifi (95296 kuruş)
Gülanber2
2 Irak’ın Süleymaniye ilinin kazası olan
Gülanber, İran sınırına yakındır. Günümüzde Hurmal adı ile tanınan bu
kasaba Osmanlı döneminde önemli
bir menzil idi ve Gülanber Kalesi olarak ün yapmıştı. Tarihî kayıtlarda adı
sık sık geçen Gülanber isminin neden
değiştirildiği anlaşılmamaktadır. Halen
ibadete açık olan caminin, 16. yüzyılda
Mimar Sinan tarafından inşa edildiği
kaydı bulunmaktadır. Caminin, Irakeyn
seferi sırasında Sinan tarafından elden
geçirildiği tahmin edilmektedir. Cami
İran-Irak Savaşında bombalanmış,
20
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* Gülanber kazasında cennetmekân Yavuz Sultan Selim Han
Hazretlerinin inşâ buyurdukları câmi’-i şerifin ta’miratı
masârifi (68000 kuruş)
Kerkük
* Kerkük’te Şeyh Abdülkadir
Berzencî hazretleri hânkahının
ta’mîriyle türbe-i şerîfesi
pûşîde ve mefrûşâtının tecdidi
masârifi (31400 kuruş)
* Kerkük’te defin-i hâk-i ıtır-nâk
olan Abdülkadir Berzencî hazretlerinin türbe-i şerîfesiyle
medreseye mahsus odaların
ve sebîl ve sâ’irenin masârif-i
inşâ’iyesi (31400 kuruş)
* Musul vilâyetinde Kerkük’te
seccâde-i hazret-i Risâletpenâhî makam-ı mukaddesenin tevsî’an inşâsı masârifi
(23579 kuruş)
* Musul vilâyetinde Kerkük kasabasında defin-i hâk-i ıtırnâk olan İmâm Yahya Ebu’lKasım hazretlerinin türbe-i
şerîfesiyle
müştemilâtının
ta’mîri masârifi (15801 kuruş)
* Musul vilâyetinde Kerkük kasabasında vâki’ Rufâ’î Dergâh-ı
Şerifi’nin ta’mîri masârifi
(15225 kuruş)
Musul
* Musul vilâyetinde Ceremgâh
karyesindeki câmi’-i şerifin
ta’mîri (Kudüs, Bilecik, İstanbul, Gümülcine, Ankara, Edirne-Malkara, Selânik, Eskişehir,
Çorlu, ve Baba-yı Atîk (Babaeski) gibi birçok yerdeki eserlerle birlikte tamir edilmiştir)
(84538,50 kuruş)
* Musul vilâyetinde Zaviç karyesinde câmi’-i şerîf ile mekteb
inşâsı masârifi (24594 kuruş)
* Musul vilâyetinde Şemâmik mukata’asında Şenşür ve Kerihan
ve Mahmûr karyelerinde birer
bâb câmi’-i şerîf ile birer mekteb inşâsı masârifi (56271 kuruş)
daha sonra onarılmıştır. (S. Saatçi’nin
notu)
Yıl/Year 19 السنة
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* Musul vilâyetinde Davud Bulak karyesinde inşâ olunan
câmi’-i şerifin ikmâl-i nevâkısı
ile Maçka’da kâin Şenlikdede
Câmi’-i Şerîfi’ne halı ve kapı
penceresi ferşi masârifi (4291
kuruş)
* Musul vilâyetinde Süleymaniye sancağında kâin meşhur
Şeyh Osman Belhî Dergâh-ı
Şerîfi’nin ta’mîr ve tevsî’i
masârifi (72713 kuruş)
* Musul vilâyetinde Süleymaniye
sancağında Şeyh Kak Ahmed
Efendi’nin medfûn bulunduğu câmi’-i şerifin minaresinin
inşâsı masârifi (14930 kuruş)
*
Musul
vilâyetindeki
su
kehrîzlerinin
masârif-i
ta’mîriyesi (11058 kuruş)
* Musul vilâyeti dâhilinde Bazyan
şubesine mülhak Ağçeler kolunda bir bâb câmi’-i şerif ve
mektebin masârif-i inşâ’iyesi
(22431 kuruş)
* Musul vilâyeti dâhilinde
Şemâmik Emlâk-ı Hümâyûn
şubesinin Mîl karyesinde
ve Şemâmik nehri üzerinde
tecdîden ta’mîr edilen köprü
masârifi (6697 kuruş)
* Musul vilâyeti dâhilinde Nefs-i
Süleymaniye
sancağında
Şeyh Kak Ahmed merhumun
medfûn olduğu câmi’-i şerif minaresinin ikmâl-i inşâsı
masrâf (4865 kuruş)
* Ömerü’l-Fâruk radiyallahü te’âla
anh efendimiz hazretlerinin
Musul’da Süryânî kadîm kilisesi üzerine inşâ buyurmuş
oldukları câmi’-i şerifin ta’mîri
masârifi (3600 kuruş)
* Musul’da Dicle nehri sâhilinde
ma’âbid-i kadîmeden Câmi’u’lAhmer’in rıhtımının ta’mîri
masârifi (20962 kuruş)
* Musul vilayetinde Şırkat kışlasının ta’mîri masârifi (4700 kuruş)
*Musul vilayetinde Şırkat şubesine merbut Rummâniye karyesi muhtarı Hüseyin Ağa’ya
hânesinin muhterik olmasından dolayı ihsan buyurulan
(500 kuruş)
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* Musul vilâyeti dâhilinde Serçınar şubesine merbût Köse-i
Ulyâ karyesinde mekteb ve
bir bâb câmi’-i şerif inşâsı ve
Keşân kazasına merbût Balabankoru karyesi mekteb-i
ibtidâ’isi şâkirdânından Hâfız
İsmail Efendi’nin icrâ kılınan
hıfz cem’iyeti masârifi (9160
kuruş)
* Üç yüz üç senesinde Musul
Emlâk-ı Hümâyûn şubesi
dâhilinde kâ’in cevâmi’-i şerîfe
ve tekâyada müstahdem du’âgû ve e’imme ve mü’ezzin ve
hademe vesâ’re ma’âşâtıyla
masârifi (475 kuruş)
Necef
* Necef-i Eşref’de İmâm Ali
kerremallâhü te’âla vecheh
hazretleri sahn-ı şerîflerindeki

câmi’-i
şerifin
masârif-i
ta’mîriyesi (24716 kuruş)
* Necef-i Eşref gölünün kurudulması ve Necef’e su isâlesi için
icrâ edilen hafriyât masârifi
(17894 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Necef-i Eşref
kasabasında bir bâb mekteb
inşâsı masârifi (6880 kuruş)
* Bağdat vilayetinde Necef kasabasına su isâlesi için küşâd
olunan kanal masârifi (18000
kuruş)
Salahiye (Kifri)
* Musul vilâyetinde Salâhiye’de
bir bâb câmi’-i şerîf ile bir bâb
medrese ve tekyenin ta’mîraât
masârifi (55770 kuruş)
* Musul vilâyetinde Salâhiye ile
Karatepe arasında ve Çemsîn
deresinde
köprü
inşâsı

masârifi (13607 kuruş)
* Musul vilâyetinde Salâhiye kasabasında kâin câmi’-i şerîf ile
tekye ve medrese ve mektebin ta’mîrâtı masârifi (20983
kuruş)
* Musul vilâyetinde Salâhiye kasabasında hayrât-ı lâ-tühsâyı hazret-i hilâfet-penâhîden
Hankah-ı Hâlidî ile medrese sıvalarının masârifi (1734 kuruş)
Tuzhurmatu
* Musul vilâyetinde Tuzhurmatu
mukata’asında üç bâb mescid
ile mekteb inşâsı (76355 kuruş)
* Musul vilâyeti dâhilinde Tuzhurmatu kasabasında inşâ olunan
câmi’-i şerîf ile mektebin tefrişi için kilim ve hasır bahâsı
(1357 kuruş)

Néce Unudağ
Néce unudağ on dört temmuzu
Néce unudağ aydan yulduzu
Néce unudağ Telafer Duz’u1
Néce unudağ on dört temmuzu
Kéfiyse döndü Kerkük’te yasa
Kirli el ayağ yad basa basa
Şahitti ona Daşköprü Hasa
Néce unudağ on dört temmuzu
Meczere2 yapan elli dokuzda
İçerden hakid dostuydu üzde3
Şehitler vérdiğ on dört temmuzda
Néce unudağ on dört temmuzu
İstiller4 biz bu yoldan cayağın
Qorxmavın5 qırın yadın ayağın
Her yerde asın Türkmen bayrağın
Néce unudağ on dört temmuzu
1
2
3
4
5

Tuzhurmatu’yu
Katliam
Yüzde
İstiyorlar
Korkmayın

Türkmen évleri bir bir basıldı
Hemen olardan6 xeber kesildi
Sürüklediler beden asıldı
Néce unudağ on dört temmuzu
Bular7 qatildi elleri qandı
Dinleri yoxtu İslam’nan8 yandı
Hiç unutmarığ étmişiğ andı
Néce unudağ on dört temmuzu
Uşağsa nene babama n’oldu
Yavrum Gögerçin qax9 şehid oldu
Çox ciğer yandı gözler yaş doldu
Néce unudağ on dört temmuzu

6
7
8
9

Onlardan
Bunlar
İslam’dan
Kalk

Taha HAMZELİ
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Hikaye

Kudde ile Konçuy
Edgü KÖPRÜLÜ
Kirez ayının1 en güzel günüydü. Kürşad Ötüken
Yaylası’nın doğal güzelliği ile büyüleniyordu. Beyaz pamuksu bulutlarla süslü mavi gökten güneşin ışıkları Ötüken ormanına yansıyordu.
Ağaçlardaki bol meyveler, renkli çiçekler, yeşilliğin güzelliği Toprak Ana’nın insanlardan memnun olduğunu gösteriyordu. Bu kutsal ormanı izledikçe deminden beri gönlünü sıkan yersiz sıkıntıdan eser
kalmıyordu. Sağ omuzuna yayını almış, bir elinde
de okunu tutuyordu. Bir şeyleri avlamak için çıktığı
söylenemezdi lâkin bu katı görüntüsü karşısındakine başka bir şey düşündürmüyordu. Sol omuzundan bir iple sallandırdığı matarası vardı.
Her yer sessizdi.
Ta ki bir atın koşuşturma sesi duyulana kadar. Kudde
sesi duyduğunda adımları durdu. Sol elini uzatıp
yayını omuzundan aldı ve okunu yaya yerleştirdi.
Ses zaman zaman kayboluyor sonra tekrar duyuluyordu. Kudde pür dikkat sese kulak veriyor, ağır
ağır yayı geriyordu. Kendi etrafında halkalar çizip
yavaşça sesin eşliğinde dönüyordu. Beyaz yüzünü
Orhun Irmağı’na doğru çevirip durdu.
Atın koşar adım sesi kesilmiş ağır adımlara dönmüştü. Kudde kendisine yaklaşan adım seslerini duyduğunda hareketsiz kaldı. Okunun sivri ucu güneş
ışığının vurduğu yere denk gelmiş parlıyordu. Ani
bir hareketle okunu yukarıya doğru kaldırıp arkasına döndüğünde at tam arkasındaydı. Kudde’nin
gözleri parlıyor atın üzerindeki sarı saçları örgülü
kıza bakıyordu.
Turkuaz renkteki uzunca zubununun2 altına giydiği
ipek kumaşlı beyaz elbisesi harikulâdeydi. İnci
boncuklu kolyesi gerdanına sarılmış, uzunca kolyesi ile uyum sağlıyordu. Tepesine taktığı tof3
1
2
3
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Kirez ayı: Gagavuz Türkçesi’nde Haziran demek.

Zubun: Irak Türkmenlerinin milli kıyafetinin yeleği.
Tof: Küçük ve yuvarlak bir şapka türü olup genellikle mavi, kırKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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mavi renkli kadifeden yapılmış üzerinde de beyaz boncuklar vardı. Yanakları sıcaktan al rengini
almıştı. Başını havaya kaldırmış küçük gözleriyle
aşağıya bakarak Kudde’yi süzüyordu. Kudde de
büyülenmiş halde sarı saçlı Konçuy’u izliyordu.
İki taraf da bir süre sessiz kaldıktan sonra Konçuy sırtından oku ile yayını aldı. Ağırca oku yaya yerleştirip germeye başladı. Lâkin Kudde hareketsizdi. Konçuy’un
güzelliği ile mest olmuştu. Konçuy da ondan pek
farksız sayılmazdı. Kudde’nin hilâl bıyıkları, kara gözleri ve geniş omzunu gözleriyle süzmüş beraberinde
okunu da hazırlamıştı. Hedefinde Kudde vardı.
“Sen kimsin?”, dediğinde Kudde hâlâ hareketsizdi.
Konçuy zorlanarak attan inip Kudde’nin karşısına geçti ve okunu tekrar hazırladıktan sonra “Beni eşitmirsen? Sen kimsen?”, diye sordu.
İki eli ile yayı ve oku zor tutuyordu Konçuy. Kudde
“Kürşad...”, dediğinde Konçuy’un yayını elinden
aldı ve yere bıraktı. Tahtadan yapılmış matarasını
omuzundan alıp kapağını açtı ve Konçuy’a uzattı.
Konçuy tepesine kadar kımız dolu olan mataraya
bakıyor, fakat almamakta bakışlarıyla ısrar ediyordu. Bu ısrar karşısında Kudde kımız dolu matarayı
yarılayacak kadar büyük yudumlarla içti. Tekrar kapağını kapattıktan sonra matarasını omzuna astı.
“Ötüken yış budun?”4, diye sordu Kudde. Konçuy’un
mağrur bakışları yumuşamıyordu. Yayını ve okunu
yerden alıp sırtına astı. Turkuaz zubununu düzeltip
ata binmek için çımrandığında mavi açık kundurası ve sağ ayağının bileğine taktığı altın sarısı halhal
Kudde’nin gözüne çarpmıştı. Yüreğini oynatmıştı.
“Senin adın nedir ay yüzlü güzel Konçuy?”
Atın boyunduruğunu eline almış gitmek için hazırlanmıştı. Son kez Kudde’ye bakıp sorusunu cevaplamadan hızla oradan uzaklaştı.
4

mızı, mor ve yeşil renkli kadife kumaşlardan yapılır.
Kutsal Ötüken ormanının milleti.

Sayı/Issue 75 العدد

Temmuz-Eylül/July-September 2017 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

Konçuy gitmişti ancak kokusu hâlâ
Ormanı’nda, Kudde’nin etrafındaydı.

Ötüken

çe kısılmaya başladı. Uçan kuşlar kıskandı, açan
güller kıskandı.

Gün çıkmış ta ortasına varmıştı göğün. Konçuy Orhun
Irmağı’nın kenarında oturmuş elindeki sazını çalmaktaydı. Dilinde de o güzel Kerkük Türküsü:

Kudde’nin gözleri durmadan yüzünde geziyordu
Konçuy’un. Bakışları içini eritiyor, ağzından sözcüklerin çıkmasına engel oluyordu. Konçuy da
arada bir gözlerini kaldırıp hilal bıyıklarına bakıyordu Kudde’nin. Güldüğünde başka bir şekil alan
yüzünü kazıyordu hafızasına.
Sazını dizine koydu Konçuy. Bunu fırsat bilen Kudde
ellerinden tuttu. Pamuk mudur bilmez ki?

“Gördüğüm gün seni güllem, güllem, güllem.
Görmedimse yârı öllem, öllem, öllem...”

Kudde’nin yüreğinde dumansız bir alev başlamıştı
çoktan.

Bunu duyan Kudde koşar adım varır ırmağın yanına.
Konçuy’un mor zubununun kenarına oturup sazına eşlik eder:

“Sana kımız mı, ömrümden bir kadeh mi ikram etsem?
Var bana ey gözü gönlü güzelim.
Konçuy musun? Melek misin bilmem ki?
Seninle bir ordu kurup Ötüken’i gezelim
Nedendir bu güzellik, bu mağrur bakışlar?
Buralarda yıllar boyu savaşan er benim
Neden kalmaz pamuk ellerin ellerimde?
Ver elini iste sana canımı feda edeyim
Ne söylesem de sana ikna olsan bilmem ki?
Sen var bana, var bana ay yüzlü güzel Konçuy.
Ötüken’de yalnız koyma ay yüzlü güzel Konçuy”

İnsan sevmeyi bilmeyen Kudde bütün gece Konçuy’u
düşünmüş, ölmemiş de diri diri duygularına gömülmüştü.

“Aşretiwe xeber werrem, werrem, werrem,
Men seni sewmişem allam, allam, allam...”
Konçuy’un yanakları yine allaştı. Kerkük’e çektiği hasrette yalnız olmadığını anlamıştı. Kürşad’ın gözlerine baktı.
Kara gözlü erin de yüzü ay gibi, saçı gecenin karası dili
bal gibi. Asılı kalmış Konçuy’un gönlünde ok atan
bir yay gibi. Sazına eşlik ediyor, sözüne eşlik ediyor.
Konçuy bakışlarını yere indirdi. Az önceki mağrur bakışları yavaş yavaş kayboldu. Ela gözleri o güldük-

Kudde ile Konçuy’un gönülleri feht olur, Tanrı
Dağları’nda düğün dernek kurulur.
“Sen gurbette Ötüken’de savaşan bir Kudde,
Ben Kerkük’ün küçük kızı ay yüzlü güzel Konçuy”

Telafer şehitlerine... AĞLIYORUZ
Bu defa acı büyük, kara denen yastayız
Türkmende şehit düşen canlara ağlıyoruz
Sesimiz kısılsa da, içimizle sesteyiz
Telafer için akan kanlara ağlıyoruz
Bu kez şehidimiz çok, iki yüz dilde kolay
İki yüz can bir anda kurban vermek zor olay
Her gün ölüm her gün yas, ne görmedi bu dolay
Hayırlarla sökmeyen tanlara ağlıyoruz
Yorgun yaşantımıza ölüm sindi çok erken
Tek sağımız bulunmaz ya biz bunca gam yerken
Bir zamanlar böylece bir millet idik derken
Yazık yitirdiğimiz şanlara ağlıyoruz
Bize ne oldu böyle, neden sahipsiz kaldık
Ölüm reçetesini hangi pazardan aldık
Günümüze bir değil, bin bir felaket saldık
Can yakan, yürek yakan anlara ağlıyoruz
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Bugün dünden daha çok desem güçsüzüz, güçsüz
Öyle kaybolmuşuz ki, uçsuzuz birden uçsuz
Doğrudan bilemedik biz suçluyuz ya suçsuz
İçimizi kemiren zanlara ağlıyoruz
Bizi bitirmektedir içimizdeki sancı
Yerimizde garibiz, yurdumu da yabancı
Belli değiliz şimdi oysa biz iken hancı
Kervanlardan olmuşuz, hanlara ağlıyoruz
Dilerim bundan böyle çağın altın çağ olsun
Çiçeklensin bağ, bahçen dağın yüce dağ olsun
Ey öksüz Telafer’im öksüz başın sağ olsun
Seni hep yaşattıran sanlara ağlıyoruz

Hüsam HASRET
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Telafer Türkmen Ağzı
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GİRİŞ
Tellaᶜfar veya yerli halkın söyleyişi ile Tılāfar, Irak’ın
Musul şehrinin batısında yer alan bir Türkmen ilçesidir. İlçe merkeze bağlı üç nahiye (İyaziyye, Rabia ve Zammar) ve bu nahiyeler ile Telâfer merkezine bağlı 120 köyden oluşmaktadır (Özdağ,
2014:7). Telafer ilçesinin kuruluşunu tarihi öncesi
çağlardan Orta Taş Devrine kadar dayandırmak
yanlış olmayacaktır. Türkmenler, buraya Hicri takvime göre 8. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlamışlardır (Hürmüzlü, Pamuçu, 2005: 45).

yörük olarak tanımlamaktadırlar. Bundan 60 yıl
önce yayımlanmış olan H. 1330 (1911/1912)
yılları arasında Musul Vilayet Salnamesinde ahalisi tamamiyle Türkmen olan Tellâfar,
Musul’a bağlı Sincar ilçesinin bir bucağı idi. Burada yaklaşık 1500 kadar ev var idi. Yüksek bir
tepe üzerinde kurulmuştu. Ve daha o zaman
yıkık olan kalede ancak hükümet konağı ile birkaç ev mevcuttu. Telafer’in çevresinde büyük
küçük bir takım Arap boyları yaşar (Eroğlu, Babuçoğlu, Özdil, 2008: 163).

Telâfer kasabasında bulunan Türk köyleri: Ağbuğa,
Ağbulağ, Ağtepeler, Antallavi, Arpatepe, Avkenni, Azzotepesi, Buhur, Ceddu, Cegen Harab,
Ciheşler, Tosnuğu, Cubara, Çardağtepe, Çeti (y)
liler Tarı (tarlası), Damlamaca, Daşlıdere, Deveboynu, Faka, Hamra, Harala, Harna, Irfî, Kırmızı, Kızılkuyu, Kızıl Tar, Körkuyu, Kubbuk, Kuyu,
Malviren, Mıstah, Miççe, Mahallebiye, Sanbar,
Sec’a, Sopan Harabesi (arkeolojik sit alanı), Sualtı, Şeh İbrahim, Turmu, Üçtepeler (arkeolojik
sit alanı), Viranşehir (Saatçi, 1996:35).

Eski bir Türk bölgesi olan Telafer, Musul ile
birlikte, daha XI. yüzyılın sonlarına doğru
Selçuklular’a bağlı idi. Daha sonrada XII. yüzyılda Atabegler, XIII. yüzyılda İlhanlılar, XIV. yüzyıl Celayirliler egemen olmuştur. XIV. yüzyılın
ikinci yarısında Timur, Anadolu’ya Telafer’den
geçmiştir. Bunun bir anısı olarak Telafer’in güneyinde bulunan bir Timur-yolu’ndan bile söz
edilir. Eskiden Telafer kalesinin aşağısında yaşayan ve yukarısında yaşayan halkın ağzınlarında bir takım farklılıklar vardır (Buluç, 1973: 1).

Telâfer kesintisiz olarak çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiştir. Bunun temel nedenlerinden biri,
topraklarının oldukça önemli, verimli olmasının
ve geçiş güzergahlarında yer almasıdır. Telâfer
aşiret bağlarını güçlü olarak yaşatan bir ilçedir.
Büyük Ölçüde Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerinin soyundan gelenlerdir (El-Telaferli,
2009: 6). Telafer Türkmenleri sosyal doku açısından Anadolu Türkmenleri ile büyük bir benzerlik göstermektedirler (Özdağ, 2008:24).

Musul Vilayet Salnamesine göre Telafer’in tarihi üzerine yazılmış arapça bir eserde Telafer
Türkçesi Çağataycaya benzediğini öne sürmüştür (Eroğlu, Babuçoğlu, Özdil, 2008: 224). Bizim
kanaatimizce yaptığımız araştırmaya dayanarak bunun tersini söyleyebiliriz Telafer Türkçesi
Türk dilinin güney-batı kanadından olan Azerbaycan Türkçesini yansıtmaktadır. Bunu yanı sırası Anadolu’nun Urfa, Diyarbakır, Kars yöreleri
ile yakın bir ağız konuşmaktadırlar.

Telâfer Türkçesi, Anadolu Türkçesine Kerkük Türkçesinden daha yakındır. Telâferliler kendilerini
*
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Yöreler Arasındaki Ses Farklılıkları:
Türkmen ağzında yörelere göre farklı iyelik ekleri
kullanılır. Bu uygulama: Teklik 2. ve çokluk 2. şahıs iyelik eklerinde görülür. Türkiye Türkçesinde
–nız, -niz, -nuz, nüz ekleri yerine Türkmencede
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yöreye göre 2 ayrı uygulama görülür ve yöreler bu bağlamda iki grup olarak önümüze çıkar
(Hürmüzlü, 2012, 7) :
Birinci grup: (v grubu):
Teklik 2. şahıs iyelik ekleri: -v, -ıv: baban: babaṿ ,
kızkardeşin: bacıṿ , annen: neneṿ .
Çokluk 2. şahıs iyelik ekleri: -vız, ıvız: babanız:
babaṿız, anneniz: neneṿız.
V Grubu’nun kullanıldığı yerler: Kerkük, Erbil,
Hanēkin, Tavuğ, Tırkalan, Kümbetler, Yayçı,
Mendeli, Karağan, Kızlarbat, Şahraban, Kazanye, Bedre (Hürmüzlü, 2012, 7) .
İkinci grup: (y grubu):
Teklik 2. şahıs iyelik ekleri: -y, -ıy: baban: babay, kızkardeşin: bacıy, annen: neney. Çokluk 2. şahıs
iyelik ekleri: -vız, ıvız: babanız: babayız, anneniz:
neneyız. Y grubu’nun kullanıldığı yerler: Telafer,
Kifri, Altunköprü, Tuzhurmatu, Tazehurmatu,
Selamiye, Beşir, İmam Zeynelabidin, Tisin, Karetepe, Bayat ağzı (Amirli, Türkalan, Bastamlı,
Aştöken, Abbud, Yalançılar, Çardağlı, Zengili,
Biravçulu), Süleymanbeg bucağınn bir semtinde
yaşayan Muratlılar, Musul ve yöresinde bulunan
Türkmen köyleri (Hürmüzlü, 2012, 7).
1. ÜNLÜLER
Telafer ağzında, Türkiye Türkçesinde olan 8 ünlünün yanında 6 ünlü daha bulunmaktadır. Bunlar kapalı a (ȧ) ünlüsü genel olarak açık, yayvan
söylenen (art damak-yarı geniş), kapalı e (ė) ön
damak-yarı geniş, bunların yanında kısa ḭ hemen hemen kapalı e’ye benzer ön damak-yarı
geniş, ĭ ünlüsü Düz-Dar-art damak, bu ünlülerin yanında bir daha arka damak uzun a (ā) ve
uzun e (ē) bulunur.
A. Düzlük-Yuvarlaklık Ünlü Uyumu:
Telâfer Türkmen ağzında bu uyumun bazı istisnalar dışında sağlam olduğu söylenebilir. Fakat
zaman zaman sözcükte ve ayrıca bazı yapım
eklerinde düzlük – yuvarlaklık yönünden ünlü
uyumu bulunmaz (Buluç,1973-1974: 51). Düzlük – yuvalaklık uyumu olmayan sözcükler için
şu örnekleri verebiliriz:
degü “ değil” (4/34), dolı “dolu” (9/12), otı
“otu” (6/26) .
1. Düzleşme
bile “böyle” (11/54), bı “bu” (2/9), çamır “çamur”
(9/86), ḳarpız (˂ Far. harbüz ) “karpuz” (4/45),
ḫamır (˂ Ar. hamir ) “hamur” (9/236). giṿil
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 19 السنة

“gönül” (9/317), olı “olur” (7/4), oyın “oyun”
(9/576), oḫı “oku” (4/15), noḫıt (˂ Far. nohud )
“nohut” (4/11), mırta “yumurta” (9/140), sipir
“süpür” (6/20), sinet (˂ Ar. sunnet ) “sünnet”
(4/20), sĭnbil (˂ Far. sunbul ) “sümbül” (6/94),
siyle “söyle” ( 2/8), ṣabın (˂ Ar. sabûn ) “sabun” (9/173), kifte (˂ Far. kufte )“köfte” (9/17),
ḳabıġ “kabuk” (9/165), ḳonış “konuş” ( 4/55),
ḳoyın “koyun” (8/68), tabı (˂ Fr. tabou ) “tabu”
(6/105), mınnar “bunlar” (9/363), oldı “oldu”
(2/9), ḫaṿlı “havlu” (9/383), pırtıḳal (˂ Fr. portugal ) “portakal” (9/50), yoġırt “yoğurt” (6/91),
yorġın “yorgun” (8/70), zırna (˂ Far. surnay
)“zurna” (5/25), bıġaz “boğaz” (9/363), kippik
“köpük” (10/132).
2. Yuvarlaklaşma
dellük “delik” (6/44). tendür (˂ Ar. tennur )
“tandır” (9/86). ḳaşşuḳ “kaşık” (9/211). ġuram
(˂ İng. gram ) “gram” (7/12). şüşe (˂ Far. şişe )
“şişe” (9/51). altun “altın” (7/13). açuḫ “açık”
(9/522). artuḫ “artık” (9/362). yastuḫ “yastık”
(8/61). yalġuz “yalnız” (9/24). yaḫun “yakın”
(5/41).
B. Kalınlık-İncelik açısından Ünlü Uyumu
Telâfer Türkmen ağzında kalınlık – incelik uyumu
tamdır .
alma “elma” (9/131). ezen (˂ Ar. ezân) “ezan”
(3/8). ḳardaş “kardeş” (4/55). barabar (˂
Far. berâber )“beraber” (6/65). zeḥmet (˂ Ar.
zaḥmet ) “zahmet” (9/204).
1. İncelme
ḥefte (˂ Far. hefte ) “hafta” (9/428), ḳere “kara”
(9/367), cümᶜe (˂ Ar. cumᶜa ) “Cuma” (5/26),
birez “ biraz” (5/6), Dünye (˂ Ar. dunya )
“dünya” (9/555), ḥesen (˂ Ar. ḥesen ) “hasan”
(5/11), ḫėr (˂ Ar. ḫiyr ) “hayr” (2/28), ḥette (˂
Ar. ḥatta ) “hatta” (9/527), ᶜelem (˂ Ar. ᶜalem
) “ālem” (6/105), ezen (˂ Ar.ezân ) “ezan”
(11/77), reḥet (˂ Ar. raḥe ) “rahat” (11/90), ḳiş
“kış” (9/212), duᶜe . (˂ Ar. duᶜa ) “dua” (6/78),
mesele (˂ Ar. meselâ ) “mesela” (9/23), ḳeder
(˂ Ar. ḳadar ) “kadar” (6/70), meddi (˂ Ar.
māddi ) “maddi” (7/29), deḳḳe (˂ Ar.daḳiḳa )
“dakika” (7/51), münesebe (˂ Ar. munasebe
) “münasebe” (7/60), ġez (˂ Fr. gaz ) “gaz”
(9/196).
2. Kalınlaşma
bayaz (˂ Ar. beyâz ) “ beyaz” (4/8), ḥalṿa (˂ Ar.
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ḥelṿe ) “helva” (9/290), ḳardaş “kardeş” (5/5),
ḥapsi “hepsi” (5/15), pak “pek, temiz”(9/14) .
C. Ünlü Kısalması:
Telafer ağzında uzun ünlülerin yanında kısa
ünlülerde bulunmaktadır. Bu kısalmalar genel
olarak yabancı kelimelerden alınan sözcüklerde
görülür.
sılaḥ (˂ Ar. silâḥ) “silah” .
D. Ünlü Uzaması:
Telafer Türkmen ağzında uzunluk pek bol olarak
bulunması dikkati çekmektedir. Türkçede uzun
ünlülerin meydana gelme sebepleri her ne
kadar ses düşmeleri, hece kaynaşması ve vurgudan ileri geldiği bilinmekteyse ancak Telafer
Türkmen ağzında bulunan uzun ünlülerin meydana geliş sebepleri yaptığımız incelemelerden
yola çıkarak şu şekilde izah etmemiz mümkündür. Kelimenin kök, gövde ve çekimi sırasında
geniş ünlüden sonra dar ünlüyü takip etmesi
halinde kelimede bulunan geniş ünlü uzamaktadır. Dar ünlüler ise kısalmaktadır.
apārĭn “götür” (4/29), dāḳḳuz ˂ dokuz (8/37),
mēnĭm ˂ benim (4/15), zēngin (˂ Far. zengin )
zengin (10/2), ālı ˂ alır (10/3), megē “meğer”
(mdd), gē “gel” (10/6), egē “eğer” (3/1), ḳālı
“kalır” (4/38).
E. Ünlü Düşmesi
Ünlü düşmesi, sözcüğü oluşturan ünlülerden birinin kaybolmasıdır. Bu olay; ünlünün düştüğü
yere göre, sözcük başında, içinde ya da sonunda görülür (Eker, 2011: 287). Telafer Türkmen
ağzında ister yabancı ister Türkçe sözcüklerinde
ünlü düşmesi görülmektedir.
meḥle (˂ Ar. meḥelle) “mahalle” (9/315). hükmet (˂ Ar. ḥukume) “hükümet” (8/33). kindĭ
“ikindi” (11/147).

G. Ünlü Daralması:
Geniş ünlülerin dar ünlüye dönüşmesidir. Telafer
Türkmen ağzında da ünlü daralması şu sözcükler de görülür.
pindir (˂ Far. penîr ) “peynir” (6/82). yarıya “yaraya” (9/404).
H. Ünlü Genişlemesi:
Ünlülerin çıkışında ağız boşluğunun çok açılması durumuna göre dar ünlülerin geniş ünlüye
dönüşmesi halidir (Karağaç, 2010: 98). Telafer
Türkmen ağzında yaygındır.
melyon (˂ Fr. million) “milyon” (9/594). en
“in” (4/58). gėt “git” (9/482). meḳeyet (˂ Far.
mugayet ) “mukayet” (6/105). meḥebbet (˂
Ar.muhabbet ) “muhabbet” (6/31).
I. Ünlü Birleşmesi:
Ünlü birleşmesi Irak Türkmen ağızlarında özelliklede Telafer Türkmen ağzında görülmektedir.
niş ˂ ne iş “neden” (9/149). nolır “ne olur”
(8/69). niytsin “ne eylesin” (mdd), niderem
“ne ederim” (mdd), neyner “ne eyler” (9/32).
nēçi “ne için” (mdd).
J. Gerileyici Ünlü Benzeşmesi:
Telafer Türkmen ağzında Gerileyici ünlü benzeşmesi görülmektedir. Ünlülerdeki gerileyici benzeşme olduğu art damak ünsüzleri nedeniyle
Türkiye Türkçesinde öndamaksıllaşmayan ünlülerin öndamaksıllaşmasına da neden olur.
ḫeber (˂ Ar. haber ) “haber”, ᶜedet (˂ Ar. ᶜadet)
“âdet”, meḥebbet (˂ Ar.muhabbet ) “muhabbet”, Ḥeleb (˂ helep ) “halep”, zeḥmet (˂ Ar.
zaḥmet ) “zahmet”, ḳeḥṿa (˂Ar. kahve ) “kahve”, dermem (˂ Far. derman ) “derman”, zerer
(˂ Far. zarar ) “zarar”, ḳeyner ˂ kaynar, reḥet
(˂ Ar. râhat ) “rahat”, ᶜeyyib (˂ Ar. ᶜayb ) “ayıp”,
nesib (˂ Ar. nasib ) “nasip”.

F. Ünlü Türemesi
Sözcüğün kökünde olmadığı halde, bir ek aldığı zaman ortaya çıkan ünlülerdir. Bu ses olayı; ünlünün türediği yere göre, sözcük başında, içinde
ya da sonunda görülür (Eker, 2011: 287). Telafer Türkmen ağzında ünlü türemesi şu kelimelerde görülümektedir:

K. İlerleyici Ünlü Benzeşmesi:
Telafer Türkmen ağzında bir kelimede önce gelen
sesin sonraki sesi etkilemesi anlamındaki ilerleyici ünlü benzeşmesi, bazı kelimelerde görülmektedir.
i-a ˃ i-e: birez ˂ biraz .

ġuram (˂ İng. gram) “gram” (7/12). tıraktar
(˂Fr. tracteur ) “traktör” (9/481). igirmi “yirmi”
(11/4). yıġla “ağla” (11/71).

2. ÜNSÜZLER
L. Ünsüz Düşmesi:
Sözcüğü oluşturan ünsüzlerden birinin düşmesidir.
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Telafer Türkmen ağzında ünsüz düşmesi çok
yaygındır. Bu ses olayı ister söz başında ister söz
içinde isterse de söz sonunda görülmektedir.
Başta “y” düşmesi:
imşaġ ˂ yumşak , igit ˂ yiğit , ilan ˂ yılan, il ˂ yıl
, ürek ˂ yürek , üzük ˂ yüzük , üz ˂ yüz , ut ˂ yut
, üskek ˂ yüksek , mırta ˂ yumurta .
Sonda “t” düşmesi:
muracaᶜe (˂ Ar. murâcaᶜat ) “müracaat”, münesebe (˂ Ar. munasebe ) “münasebet” , ebdes (˂
Far. ābdest ) “abdest” , müdde (˂ Ar. muddet )
“müddet “ .
Ortada “r” düşmesi:
biliyem ˂ bilirim , seper ˂ serper .
Sonda “r” düşmesi:
mege ˂ meğer, ege ˂ eğer , ḳalı ˂ kalır , alı ˂ alır,
otı ˂ otır .
Ortada “l” düşmesi:
ḫaḫ ˂ Ar. ḫalḳ ) “halk” , ḳaḫ ˂ kalk .
Sonda “l” düşmesi:
degi ˂ değil .
Sonda ve ortada “n” düşmesi:
neçi ˂ ne için, ṣorā ˂ sonra .
M. Ünsüz Türemesi:
Sözcüğün özgü biçiminde bulunmayan bir ünsüzün
sonradan çeşitli seslik nedenlerle ortaya çıkmıştır. Bu ses olayı söz başında, içinde ve söz
sonunda görülür. Telafer Türkmen ağzında ünsüz türemesi şu kelimelerde görülmektedir.
Başta “h” ünsüz türemesi: hör ˂ ör, hürk ˂ ürk, horuç ˂ oruç .
Sonda “n” ünsüz türemesi: yan ˂ ya, dünen ˂ dün.
Ortada “b” ünsüz türemesi: sumbaḳ ˂ sumak,
pambuġ ˂ pamuk .
Ortada “d” ünsüz türemesi: pėndir ˂ peynir .
Ortada “g” ünsüz türemesi: yengi ˂ yeni .
Sonda “g” ünsüz türemesi: yüng ˂ yün .
Sonda “t” ünsüz türemesi: müdde ˂ müddet .
Ortada “y” türemesi: leymon ˂ limon , leymonduzu ˂ limonduzu , ṣoyna ˂ sonra .
N. Göçüşme (Yer Değiştirme):
Göçüşme (metatez), kelime içindeki seslerin genellikle komşu seslerin çoğu zaman söyleyişi
kolaylaştırmak amacıyla yer değiştirmesi” (AkKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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san, 1978: 63). Bu değişiklik genellikle ağızlarda
görülür.
-lr- ˃ -rl-: burġul “bulgur” .
e- > r-: ġerbıl (˂ Ar. ġirbāl ) “kalbur” .
-vr-˃-rṿ -: arṿat (˂ Ar. ᶜāṿra ) “avrat” .
-ks- ˃ -sk-: eskük “eksik” .
-sk- ˃ -ks-: öskür- “öksür-“ .
-rk-˃-rġ-: torpaġ “toprak” , kipriġ “kirpik”, yarpaġ
“yaprak” .
-pr- > -rp-: sep- “serp-“ , çarpaz “çapraz”
-st- > -re-: görset “göster”
O. Aykırılaşma
Kelime içinde birbirinin aynısını veya benzeri olan
iki ünsüzden birinin başkalaşmasıdır.
ᶜattar (˂ Ar. ᶜattâr ) aktar (9/292), tepme ˃ tekme
(mdd).
P. İkizleşme
Telafer Türkmen ağzında ünsüzlerde ikizleşme hadisesi bol bol görülmektedir. Ve bu Telafer ağzının belli başlı özelliklerinden de biri sayılır.
-b- ˃ -bb-: sebbeḥ (˂ Ar. sabâh ) “sabah” (9/164).
-ç- ˃ -çç-: kellepaçça “kelepaça” (9/372).
-k- ˃ - kk-: ikki “iki” (9/212), sekkiz “sekiz” (9/541)
.
-d- ˃ - dd-: yeddi “yedi” (7/9).
-t- ˃ -tt-: ottuz “otuz” (9/137).
-r- ˃ -rr-: irri “iri” (9/13).
-ḳ- ˃ - ḳḳ-: dāḳḳuz “dokuz” (8/37), ṣaḳḳız “sakız”
(9/407).
-p- ˃ - pp-: köppek “köpek” (9/375), teppe “
tepe” (8/11), kippik “köpük” (10/132).
-ş- ˃ -şş-: ışşıġ “ışık”, aşşaġı “aşağı” (mdd) .
-l- ˃ -ll-: dellük “delik” (6/44).
-y- ˃ -yy-: eyyi ˂ iyi (5/28), bamıyya (˂ Ar. bâmiya )
“bamya” (9/501).
Q. Tekleşme
-nn- ˃ -n-: āna “anne” (2/12) .
-kk- ˃ -k-: tukan (˂Ar. Dukkān ) “dükkân”.
R. Tonlulaşma
Çeşitli seslik nedenlerle, sözcükteki tonsuz ünsüzlerin tonlu ünsüzlere gelişmesidir. Tonlulaşma,
tonsuzlaşma olaylarının karmaşık nitelik taşıdığı yabancı kökenli sözcüklerle ilgili olarak belirleyici etken, sözcüğün yaygınlığı ve ne kadar
eski bir dönemde Türkçeye girdiğidir. Türkçeye
giren bu sözcükler genellikle, Türkçenin ses yapısına uyum gösterir (Eker, 2011: 298). Telafer
Türkmen ağzında tonlulaşma olayı çok yaygın
bir şekilde görülmektedir.
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t- ˃ d- : duz “tuz”, dad “tat”, dırnaġ “tırnak”, daṿşan
“tavşan”, tüt (˂Far. tut ) “dut”, diyaza “teyze”,
darçın (˂Far. dârçin ) “tarçın”, dene (˂Far. dâne
)“tane”, daş “taş”, derzi (˂Far. derzi ) “terzi” ,
tiker “diker”, tök “dök”, süd “süt” .
p- ˃ b- : bĭrĭnc (˂ Far. birinc) “pirinç” .

lafer Türkmen ağzının bazı ses ve şekil özelliklerini sunmaya çalıştık. Irak Türkmen ağızları bir
bütün olarak bölge bölge aralarında az da olsa
faklılıklar olduğunu görmekteyiz. Telafer ağzıyla ilgili yaptığımız çalışma ses kayıtlarından yola
çıkarak ağız özellikleri tespit edilmiştir.

S. Tonsuzlaşma
Çeşitli seslik nedenlerle, sözcükteki tonlu ünsüzlerin tonsuz ünsüzlere gelişmesidir. Telafer Türkmen ağzında ünsüz tonsuzlaşması bir kaç sözlükte görülmektedir.
g- ˃ k-: köynek “gömlek” , kölge “gölge”, köskü
“göğüs” .
b- ˃ p-: piçaġ “bıçak”, çopan “çoban”, peḳle “bakla”
.

Telafer Türkmen ağzının ses ve şekil bilgisi gibi özellikleri derlemelerimizden elde ettiğimiz ses kayıtları vastasıyla incelenmiştir. Bunun yanı sıra
ilçenin tarihi, nüfusu ve genel özelliklere ışık tutmaya çalıştık Telafer Türkmen Ağzının ses bilgisi
ve şekil bilgisi yönünde incelenmesi neticesinde
Telafer Türkmen Ağzına özgü bir takım özellikler
tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda da uluslararası
fonetik alfabeyi (IPA) örnek alarak yürütülmüştür. Söz konusu ağız özellikleri Türkiye Türkçesine aykırı düşmektedir. Bazıları da Türkiye Türkçesiyle uygunluk göstermektedir. Telafer Türkmen
Ağzını Türkiye Türkçesinden ayıran özellikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

T. Sızıcılaşma
ç- ˃ ş- değişmesi: şorba (˂Far. şurbâ ) “çorba”
(4/11).
t- ˃ k- değişmesi: kere (˂Far. tere ) “tere”
(9/367).
-n- ˃ -g-: ögce “önce” (9/223), ög “ öv” (4/51).
-s- ˃ -l-: matal (˂ Ar. mesel ) “masal” (2/36).
U. Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi
Gerileyici ünsüz benzeşmesi Irak Türkmen ve özelliklede Telafer Türkmen ağızlarında en çok şu
ünsüzlerin arasında görülmektedir.
-ls- ˃ -ss-: ḳassın ˂ kalsın, ossun ˂ olsun , össün ˂
ölsün , ḳassa ˂ kalsa , ossa ˂ olsa , gesse ˂ gelse,
-rl- ˃ -ll-: gideller ˂ giderler, yiyeller ˂ yiyerler,
ḳalallar ˂ kalırlar, tanıllar ˂ tanırlar , ėdeller ˂
ederler, sėṿeller ˂ severler .
-nm- ˃ -mm-: yammızda ˂ yanımızda .
-ks- ˃ -sk-: eskük ˂ eksik .
-zs- ˃ -ss-: olmassa ˂ olmazsa , gelmesse ˂ gelmezse, ṿ ermesse ˂ vermezse, almassa ˂ almazsa ,
gėtirmesse ˂ gėtirmezse, dadssız ˂ tatsız .
V. İlerleyici Ünsüz Benzeşmesi
Telafer Türkmen ağzında bir sözcükte önce gelen
sesin sonraki sesi etkilemesi anlamındaki ilerleyici ünsüz benzeşmesi bazı kelimelerde görülmektedir.
-mb- ˃ -nb-: Penbe (˂Far. penbe) “pembe” .
-nd- ˃ -nn-: ezennen (˂ Ar. ezân ) “ezandan”, bınnan “bundan”, ḳorḫumnan “korkumdan”, onnan “ondan”, ᶜarınnan (˂ Ar. ᶜar ) “arından”
SONUÇ
Bu makalede sunmaya çalıştığımız Irak Türkmenlerinin Azeri sahasına giren ağızlarından olan Te28
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Türkiye-Azerbaycan-TürkmenIrak Türkmen Türkçesinde
Şahıs Ekleri - 1
H. Esen ABDULLAH
Giriş
Çekimli fiillerdeki şahıs ekleri o eylemi yapan kişiyi belirtir. Yani şahıs eki işin kim tarafından yapıldığını
belirten bir ektir. Fiillerin bildirdiği hareketler, varlık
ve nesnelerin belirli şekiller içinde gerçekleştirdiği
hareketlerdir. Bundan dolayı hareketin hangi şahıs
tarafından gerçekleştirildiği şahıs ekleriyle belirtilir.
Şahıs ekleri, fiillere zaman ve dilek-şart kip eklerinin
ardından gelir. Bu, Türkçenin sondan eklemeli bir dil
oluşunun özelliğidir. Çekimli fiillerdeki şahıs ekleri
bugün Çağdaş Türk lehçelerinde de farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye Türkçesi,
Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesindeki fiillerin şahıs çekimleri örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Irak Türkmen Türkçesi denince başta Kerkük ve Erbil
vilâyetleri olmak üzere, Kifri, Tuzhurmatı, Altunköprü, Tavuğ, Hanekin, Karatepe, Kızlarbat gibi bir
çok şehir, kasaba ve köy akla gelmektedir. Buralarda, Irak Türkmen Türkçesinin farklı ağızları konuşulmaktadır. Bu ağızlar, art damak n (ŋ) sesinin
“-v-” ye ve “-y-”ye dönüşmesi bakımından iki guruba ayrılmaktadır: Kerkük, Erbil, Dakuk, Mendeli, Hanikin ve Kazaniye ağzı “v” gurubunu (baxtıv
‘’baktın’’, ӓlüv ‘’elin’’); Telafer, Altunköprü, Tuzhurmatu, Tezehurmatu, Kifri, Beşir, Emirli ağızları ise
‘’y’’ gurubunu oluşturmaktadır (baxtıy ‘’baktın’’,
äliy ‘’elin’’). (Bayatlı, 1996: 329). Eski Türkçeden
beri kullanılan uzun ünlüler bugün Irak Türkmen
ağızlarında da kullanılmaktadır. Bu durum Kerkük
ağzının en önemli özeliklerinden biridir. Bu özelliği yayınlanmamış doktora tezinde Hüseyin Şahbaz
şöyle açıklamıştır kelime içinde bulunan geniş bir
ünlüden sonra gelen dar ünlü, geniş ünlünün uzamasına neden olur, dar ünlü ise kısalmaktadır örneğin ḥӓrḥiz ‘’hırsız’’, a:ltın ‘’altın’’, ba:tır ‘’batır’’,
ka:pı ‘’kapı’’.
Çalışmada Irak Türkmen Türkçesinde özelikle Kerkük ve
Tuzhurmatu ağızları ele alındı. Irak Türkmen Türkçesi
alanında yapılan çalışmaların kısıtlı olmasından dolayı incelediğimiz kaynak ve eserler Dr.Necdet Yaşar
Bayatlı’nın ‘’Irak Türkmenlerinin Halk Masalları’’, Ata
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Terzibaşı’nın ‘’Arzu-Kamber Matalı’’ ve Kerkük Vakfı
yayını Kardeşlik Dergisi’nden alınmıştır. Yaptığımız bu
karşılaştırma Oğuz lehçesinde yer alan Irak Türkmenlerinin dilini dünya Türklerine tanıtmak ve Türk dünyasına hizmet etmek amacıyla yapılmıştır.
1. Türkiye Türkçesinde Şahıs Ekleri
Klasik gramer çalışmalarının genelinde şahıs eki çekim ekleri arasında sayılmaktadır. Bu ek, ek tasnifi yapan gramerciler tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmakta ve adlandırılmaktadır. H.İ.
Delice kendi tasnifinde bu eki genişletme ekleri
arasında sayarken G. Gülsevin ise kategori ekleri arasına almıştır. C. Başdaş’ın tasnifinde ise ara
ekler başlığı altında verilmektedir (Başdaş, 2011:
4-6). Bu tasniflerdeki sınıflandırma kriterleri ve
adlandırmaları göz önüne alındığında şahıs eklerinin sözcüğün anlamını değiştirmeyen, eklendiği
sözcüğü başka bir sözcükle öbek yapmayan, yalnız cümledeki öznenin varlığına ve sayısına işaret
eden bir ek olduğu görülmektedir.
Şahıs eki, Türk dili alanının tamamında fiile kip-zaman
ekinden sonra getirilir ve cümlede işin veya oluşun
kim veya ne tarafından gerçekleştirildiğini belirtir.
Yine bu ek lehçelerin tamamında teklik ve çokluk şahsı bildirenler olmak üzere iki grupta ve altı şekildedir.
Türkiye Türkçesinde de teklik ve çokluk biçimleriyle altı
türlü şahıs eki mevcuttur. Bunlar (Tablo-1):
1. 1. Türkiye Türkçesi Gramerlerinde Şahıs Ekleri
Muharrem Ergin, Arapça grameri esasında hazırlamış
olduğu Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında şahıs ekleri
için şunları söylemiştir:
“Şahıs ekleri çekimli fiillerde hareketi yapan veya olan
şahsı ifade eden eklerdir. Fiil kök ve gövdeleri çekimli hale girerek kullanış sahasına çıkarken önce şekil
ve zaman eklerini alırlar. Şekil ve zaman ekleri ise
yalnız bir çekimde, bir kipte ayni zamanda şahıs da
ifade ederler.Diğer bütün çekimlerde, bütün kiplerde ise şahıs belirtmek için şekil ve zaman eklerinden
sonra şahıs eklerinin getirilmesi gerektir. Demek ki
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Tablo-1

Tekil
1. şahıs

Ekler
-m, -Im/ -Um

2. şahıs

-n /-sIn/ -sUn

3. şahıs

Ø

Çoğul
Örnekler
gel-di-m
gel-i-yor-u-m
geleceğ-i-m
gel-miş-i-m
gel-di-n
gelir-sin
alıyor-sun
görmüş-sün
geldin
geliyor
gelecek
gelmiş

şahıs ekleri şekil ve zaman kalıbına dökülmüş hareketin şahsa bağlanması için kullanılan eklerdir. Bir
çekimde, bir kipte aynı zamanda şahıs ifade eden
şekil eklerini de şahıs ekleri sayarak Türkçede üç tip
şahıs ekleri olduğunu görürüz.” (Ergin, 2012: 282283).
I.Tip / Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
Birinci tipteki şahıs ekleri, zamir menşeli olarak şimdiki
zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman, istek, gereklilik kipi çekimlerinde kullanılan eklerdir. Bu ekler şunlardır :
Tekil

Çoğul

1. şahıs

-Im/ -Um

1. şahıs

-Iz/ -Uz

2. şahıs

-sIn/ -sUn

2. şahıs

-sInIz/ -sUnUz

3. şahıs

Ø

3. şahıs

-lAr (s.: 283)

Durmadan huysuzluk ederek çırpınır, fırsat buldukça
üzerimdeki elbiseleri atarak çırılçıplak sokağa koşarmışım (Ç: 12)
Kendimi tutamadım; kahkahalarla gülmeye başladım.
Kuzenim:
- Ne gülüyorsun? diye sordu.
- Hiç, dedim. Aklıma bir şey geldi...(Ç: 29).
Aşağı yukarı annelerimizin gelin oldukları, büyükannelerimizin “Aman evde kalıyoruz,” diye telaşla
Eyüp’teki Niyet Kuyusu’na koştukları yaş..(Ç: 32).

Ekler
-k/ -Iz / -Uz

Örnekler
geldi-k
gelir-i-z

2. şahıs

-nIz / -nUz
-sInIz-/sUnUz

aldı-nız
geldi-niz

3. şahıs

-lAr

geldi-ler

1. şahıs

Tekil

Çoğul

1. şahıs

-m

1. şahıs

-ķ/ -k

2. şahıs

-n

2. şahıs

-nIz/ -nUz

3. şahıs

Ø

3. şahıs

-lAr (s: 283)

Yataktan fırladım, indim. Cemal’in kalkıp gelmesinden
korkmuş gibi kapıyı kilitledim. (AG: 35).
Feride, onu çok severdin, değil mi? Saklama küçüğüm, itiraf
etmekten kaçınırdın, fakat herkes bunu bilirdi.(Ç: 245).
Sokaklarda manidar bir sükun vardı (AG: 38).
O akşam rakı içmeden geçtik (AG: 27).
O günde beni müdafaa ettiniz, mesleğinizi, istikbalinizi
tehlikeye koymak, hatta belki Ölmeyi göze alarak
mürüvvetini gösterdiniz (Ç: 345).
Müdürün odasına bitişik olan kapıya kulaklarını koyarak dinlemeye başladılar.(Ç 237).
III. Tip/ Emir Kipindeki Şahıs Ekleri
Türkiye Türkçesinde üçüncü tipteki şahıs ekleri olarak da
emir kipi eklerini gösterebiliriz. Fakat tabii, emir ekleri
aslında şekil ekleridir. Yalnız, emir kipinde her şahsın
ayrı bir şekil eki olduğu için o şekil ekleri aynı zamanda şahıs da ifade ederler.(Ergin, 2012: 288).
Tekil
geleyim

Çoğul
gelin

Karşıladılar, ayaklarıma dolaşmaya başladılar... “Sabredin... Ne oluyorsunuz?... Viraneye gitmeden vermem!” diyordum (Ç: 24).

gel

geliniz

gelesin

Gelsinler

Kızlar tatil günlerinde genç erkeklerle kur yaparlar, sonra mektep açıldığı zaman bunları birbirlerine anlatırlar.(Ç: 35).

Batı dilleri grameri esasında yazılmış olan Türkçenin
Grameri adlı eserinde Tahsin Banguoğlu şahıs ekleri
için aşağıdaki bilgileri vermiştir:

II. Tip / İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
İkinci tipteki şahıs ekleri görülen geçmiş zaman ve şart
çekimlerinde kullanılan eklerdir. Bu ekler şunlardır:

“Bitmiş fiilin oluşması için zaman kavramından sonra en
az bir de kişi kavramı yüklenmesi gerektir. Çekimli fiil
kılan veya olan kişiyi kapsar. Zamirlerde olduğu gibi
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fiillerde de kişi ya eyden = 1. kişi, ya eydilen = 2. kişi,
ya da sözü geçen = 3. kişidir. Türkçede kişiyi fiil kişi
ekleriyle belirtiriz, bunlar bildirme tarzında doğrudan
doğruya zaman eki (bil-ir- im, ver-ecek-sin) üzerine.
birleşik çekimlerde tarz eki üzerine (bil-ir-dim, verecek-se-n) gelirler. Fiil kişi eklerinin çoğu aslında ek
halinde zamirlerdir, bunlar en çok iyelik zamirlerinden, bazen ek halini almış kişi zamirlerden gelirler.
Başka kaynaklardan gelmiş olanları da vardır. (Banguoğlu, 1974: 444)
Zeynep Korkmaz Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi
adlı eserinde şahıs eklerini şöyle açıklamıştır:
״Çekimli fillerdeki şahıs ekleri, oluş ve kılışın kim veya
kimler tarafından yapıldığını gösteren eklerdir. Fillerdeki hareketler, varlık ve nesnelerin belirli şekiller içinde gerçekleştirdiği hareketlerdir. Dolayısıyla
varlık ve nesnelerin filler içinde gerçekleştirdikleri
harekelerin hangi şahsa ait olduğunu ancak şahıs ekleriyle belli olmaktadır. Dilimizde teklik ve
çokluk biçimleriyle altı şahıs eki vardır) ״Korkmaz,
2014,114).
2. Azerbaycan Türkçesinde Şahıs Ekleri
Azerbaycan Türkçesinde şäxs şäkilçiläri (Naskali, 1997:
90) olarak adlandırılan şahıs ekleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibi zamir kökenli, iyelik kökenli ve
emir kipindeki şahıs ekleri olarak değil, 1. şahsın
tekliği ve çokluğu, 2. şahsın tekliği ve çokluğu, 3.
şahsın tekliği ve çokluğu şeklinde incelenmektedir.
Bu başlıklar altında hangi zaman ve kip çekiminde
hangi şahıs ekinin getirildiği bilgisi yer almaktadır
(Budagova, 1980: 299-301).
Azerbaycan Türkçesindeki şahıs ekleri, Türkiye Türkçesindeki gibi üç başlık altında şöyle sınıflandırılabilir:
I.Tip / Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
Azerbaycan Türkçesinde zamir kökenli şahıs eklerinin
teklik 1. ve 2. şahıslarının Türkiye Türkçesinden
farklı olarak geniş ünlülü -Am ve -sAn şeklinde olduğu görülmektedir. Çokluk 1. şahıs ekinin ise Türkiye
Türkçesinde iyelik kökenli şahıs eklerinde olduğu
gibi yanındaki ünlüye bağlı olarak -ıġ/-ik, -uġ /-ük
şeklinde görülür. 2. çokluk şahıs eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -sInIz/ -sUnUz şeklindedir; ancak,
bu ekin kısaltılmış şekli olan -sIz /-sUz eki özellikle
sözlü dilde daha yaygın kullanılmaktadır. 3. teklik
şahıs çekimi ya eksiz ya da -dIr bildirme ekiyle, 3.
çokluk şahıs eki ise ya -lar/ -lӓr ya da -dIrlAr/ -dUrlAr ekiyle yapılmaktadır. Zamir kökenli şahıs ekleri
Azerbaycan Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman,
şimdiki zaman, geniş zaman, gereklilik ve istek kiplerinin çekiminde kullanılır (Musaoğlu, 2008: 16).
Tekil
1. şahıs

-am/-ӓm

1. şahıs
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Çoğul
-ıġ/uġ, -ik/ük
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2. şahıs

-san/ -sӓn

2. şahıs

3. şahıs

(-dIr)

3. şahıs

-sIz/-sUz /-sInIz
-(dIr) lar/ -lӓr

İndiyӓ kimi buraya siz ikiniz gəlmişsiniz, indi də buradan belӓ, mən sizin yolunuzu açıram, - deyӓ qӓti bir
ifadӓ ilӓ cavab verdi.(SE: 21).
Yox, yox oğlum, yox! - deyӓ Xatun qӓti etiraz elӓdi. - Bu
cürӓ adamın dalısınca, baxırsan ki, alt-üst danışıq
olur (SE: 11).
Tasında hӓr nӓ od vardısa, hamısı sönmüşdür, hӓr nӓ
vardısa, Sӓrӓncam xanımın dӓfni ilə mӓzara getmişdir! (SE: 42).
Biz yaxın illӓr ӓrzindӓ, bir dӓstӓ bilikli hüquqşünaslar
hazırlamaq istӓyirik (SE: 36).
Oldu, yoldaş prokuror! Siz Bӓnnaoğluna tamamӓn bel
bağlaya bilӓrsiniz! (SE: 179).
Tӓcrübӓ hӓr şeydir! Bir dӓ sizin kimi böyük başın
tӓcrübӓsi! Mӓsӓlӓn, uşaqlar oturub-durub on il
mӓktӓbdӓ-filanda sümük sındırıb, kurs qurtarıb qayıdırlar (SE: 41).
II. Tip / İyelik Kökenli Şahıs Ekleri
Azerbaycan Türkçesinde kullanılan iyelik kökenli şahıs
ekleri, birkaç ses değişikliği haricinde Türkiye Türkçesindekiyle aynıdır. II. tip şahıs ekleri, görülen geçmiş zaman ve şart kiplerinin şahıs çekiminde kullanılır (Musaoğlu, 2008: 16).
1. şahıs
2. şahıs
3. şahıs

Tekil
-m
-n
Ø

1. şahıs
2. şahıs
3. şahıs

Çoğul
-ġ/k
-nIz/ -nUz
-lar/ -lӓr(s: 16)

Qoy bu qaratel oğlan, açsam ovcumda, yumsam yumruğumda olsun, - deӓə ürӓyindӓ Sevinӓn Qaloşlu
adam buradan çıxıb astadan fit çala-çala geriyӓ
döndü (SE: 161).
Tӓk bir sӓn özün bilsӓn belӓ mӓnӓviyyatını gün kimi saf,
ay kimi parlaq saxla! (SE: 5).
Mehmandan sonra Məmmədxanın xoşuna gəlməyən,
bir oxa çevrilib onun gözlӓrinӓ batan Bir adam vardısa, o da Bənnaoğlu milis rӓisi Cabir idi (SE: 184).
At dedin, verdik, ata arpa dedin, düzӓltdik, atın yӓhӓrӓsabı yoxdu (SE: 95).
Eh, görӓcӓksiniz, - deyӓ o yanıqlı nӓfӓs aldı, - yaxşı ki,
gӓldiniz!.. Özünüz hamısını görӓcӓksiniz (SE: 45).
Qızlar hamısı boylanıb şӓhadӓtnamӓyӓ baxmağa başladılar (SE: 7).
devamı var...
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Musul Sorunu Çerçevesinde
İngilizlerin Kerkük’teki Türkmenlere
Yönelik Faaliyetleri - 1
(1918-1926)
Abdülhalik BAKIR*
Ferruh KAYALAN**
Giriş
Fransız İhtilali sonucu meydana
gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler XIX. Yüzyıl
Avrupasında bir takım denge
değişikliklerine neden oldu.
Siyasi birliğini tamamlayan ve
sanayisini kuran Almanya hammadde arayışına girmişti. Fakat
bu dönemde tüm dünyadaki
hammadde kaynakları ve buna
bağlı olarak pazarlar diğer devletler tarafından paylaşılmıştı.
Sanayisini geç tamamlayan
Almanya’nın güçlenmesi için
paylaşılmış olan bu hammadde ve pazarlar ele geçirilmeliydi. Bu nedenle Almanya ordu
ve donanmasını gittikçe güçlendirmeye başladı. Güçlenen
Almanya rakipleri olan İngiltere ve Fransa’yı endişelendirdi.
Özellikle Alman Deniz gücünün
hızlı gelişimi bir deniz imparatorluğu olan İngiltere’yi tehdit
etmeye başlamıştı. Bununla
beraber Avrupa’nın stratejik
bölgelerinden olan Balkanlarda da bir nüfuz mücadelesi ortaya çıkmıştı. Bu nüfuz
mücadelesinde Avusturya ve
Rusya balkanları ele geçirerek
Akdeniz’e inme planlarını devreye sokmak istiyorlardı. Bu
amaç ile Avusturya 1908’de
Bosna- Herek’i ilhak etti. Buna
karşılık Rusya Sırbistan’a des*

Prof. Dr.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Traih Bölümü
** Öğrenci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora
Öğrencisi
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tek verdi. (Üçok, 1961: 286300; Ünal, 2004: 64-65)
Bu gelişmeler Avrupa’da ikiye bölünmüş bir yapıyı ortaya çıkardı. Böylece İngiltere, Fransa ve
Rusya üçlü İtilaf devletlerini;
Almanya,
Avusturya-Macaristan ve İtalya ise üçlü ittifak
devletlerini oluşturmuşlardı.
Bu ittifaklar arasında Osmanlı imparatorluğu bir çekişme
alanı olma tehlikesi ile karşı
karşıya kaldı. Osmanlı egemenliğindeki Doğu Arap toprakları
sömürgesi Hindistan’a giden
yolda bir kapı işlevi gördüğünden İngilizler için önemliydi.
Bunun yanı sıra teknolojik
gelişmeler ile beraber ortaya
çıkan içten yanmalı motorlar
petrol ihtiyacını daha da artırmış, bu bakımdan petrol hammaddesinin bol olduğu Arap
Coğrafyası İngilizler için daha
da önemli bir hale gelmişti.
Almanlar ise benzer nedenlerden dolayı Osmanlı üzerinden
Ortadoğu’ya açılmak istiyordu.
Bu İngiliz-Alman mücadelesi
Osmanlı Devletinin, Avrupa’da
ortaya çıkmış bloklardan birine girmesini gerekli kılıyordu.
Bu nedenle Osmanlı devleti
önce İngilizler nezdinde itilaf
devletleri ile görüşmelerde bulunmuş fakat umduğu karşılığı
bulamadığından ittifak devletlerinden Almanya ile anlaşmıştı. (Uçaraol, 2000: 561-562;
Tuncay, 1989: 41)
Yıl/Year 19 السنة
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Avusturya–Macaristan Veliahdı Arşidük Ferdinant ile karısının Sırbistan ziyareti sırasından 28 Haziran 1914 günü Saraybosna’da
öldürülmelerinden bir ay
sonra Avusturya-Macaristan,
Sırbistan’a savaş açmıştır. Buna
karşılık Rusya, Sırbistan’ı destekleyince, Almanya’da Avusturya–Macaristan’ı desteklemiştir. Böylece daha önceden
oluşan bloklar doğal bir şekilde
ortaya çıkmış Rusya’nın yanına
İngiltere, Fransa ve Belçika’da
katılınca Birinci dünya savaşı
başlamıştır. (Günal ve Atabay,
2005: 25-26)
Bu süreçte tarafsız kalan Osmanlı
devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile bir dostluk
antlaşması imzaladı. Aynı tarihte Başkomutan vekili Enver Paşa İngilizlerden kaçarak
Çanakkale’ye sığınan Alman gemilerini satın aldı. Bu gelişmeler
neticede Osmanlı Devletini 30
Ekim 1914 yılında İtilaf devletlerine karşı savaşa soktu. (Kürkçüoğlu, 1978: 36-38)Osmanlının
savaşa dahil olmasından sonra
Avrupa kıtasına sıkışmış olan
savaş Osmanlının sınırları içinde
bulunan Ortadoğu bölgesine yayıldı. Bunun sonucunda Osmanlı coğrafyasında birçok cephe
açıldı. Bu cephelerden biri de
Irak Cephesiydi.
Irak bir başka ifade ile Mezopotamya Doğu Anadolu’dan
Basra körfezine kadar uzanan
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bölgeyi kapsamaktaydı. Halkının çoğu Müslüman Araptı. Süleymaniye, Musul ve Kerkük’te
önemli Türk toplulukları vardı.
İngilizler bu bölgeye daha savaş başlamadan önce askeri
unsurlarını yerleştirmişti. Uzun
süren bir mücadele sonundaİngilizler, 1917 Mart ayında Bağdat’ı ele geçirdi.(Karal,
1999: 485-486)
Bağdat’ı ele geçiren İngilizler 1918
yılında Musul önlerine geldiklerinde askeri birliklerini bekletmeye başlamışlardı. Musul
coğrafyasında daha fazla ilerlemek istemiyorlardı. Bölgedeki
yerel halk arasında toplumsal
meşruiyetlerini
sağlayamamaları bunda etkili olmuştu.
Fakat güçten düşmüş Türk Ordusu karşısında bazı stratejik
noktaları da almayı ihmal etmediler. İngiliz Genelkurmayı
Nisan 1918’de Kerkük-Süleymaniye yönünde operasyon
emrini verdi. 28 Nisan’da Kifri,
29 Nisan’da Tuz Hurmatu, 7
Mayıs’ta Kerkük düştü. Altıncı
Osmanlı Ordusu Komutanı çekilme sırasında bölgede yerel
Kürt aşiretlerinden korunmak
için Süleymaniye’de ki Şeyh
Mahmut’a emirlik unvanını
verdi. Bu durum Kürtlerin İngilizlere karşı düşmanca tutumlarını pekiştirince İngilizler bölgede güvenliklerinin tehlikeye
girdiğini düşünmeye başladılar.
Böylece İngiliz Genelkurmayı
Kerkük’ün elde tutulmasının
sakıncalı olmasından hareketle 10 Mayıs 1918 tarihli bir
emir ile 24 Mayıs 1918’de
Kerkük’ten İngiliz ordusunu
geri çekti. Bundan sonra Osmanlı Altıncı ordusu 25 Mayıs
1918’de Kerkük’ün denetimini
yeniden ele geçirdi. (Kaymaz,
2014: 59-60)
Kerkük
üzerindeki
Osmanlı
hâkimiyeti uzun sürmedi. İngiliz Deniz kuvvetlerinin Petrol uzmanı Oramiral Edmon
Slade’nin 29 Temmuz 1918
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Kerkük Petrol Bölgeleri
http://www.internethaber.com/images/other/irak-petrol-haritasi-isidnereleri-ele-gecirdi-.jpg
tarihli raporu İngilizlerin bölgedeki politikalarında değişikliğe
gitmesine sebep olmuştur. Rapora göre Musul-Kerkük bölgesini ihtiva eden Mezopotamya
bölgesi Petrol bölgesi olduğundan doğrudan İngilizler tarafından denetim altına alınmalıydı.
Ayrıca rapor ile birlikte Musul
Vilayetinin petrol yataklarının
ayrıntılarını da içeren bir ek de
sunulmuştur. Bu rapor İngilizlerin bölgeyi tekrar ele geçirmesinde bir hareket noktasını
teşkil etmiş, Britanya Savaş
Bakanlığı 2 Ekim 1918 tarihinde Mezopotamya Seferi gücünün Komutanı General William
Marshall’a, Musul’u işgal emrini vermiştir. Marshall bütün
gereksinimlerini karşılayınca
saldırı 23 Ekim 1918 günü
başladı. İngilizlerin saldıracağı anlaşılınca Kerkük Osmanlı
Ordusu tarafından boşaltıldı.
Böylece Kerkük tekrar 25 Ekim
1918 günü İngilizlerce işgal
edildi. (Kaymaz, 2014:61-6)

Kerkük’ün işgali sonrası İngilizler
26 Ekim 1918’te buraya siyasi subay olarak Yüzbaşı E.W.C.
Noel’in atamasını yaptılar ve
Noel, kasım ayının ilk haftası görevine başladı. Noel’den
sonra bu göreve Yüzbaşı
Longring atandı ve Longring
Kerkük’ün siyasi subay vekili
oldu. Böylece Kerkük’te idari
müesseseleri kurma işi ona kaldı. Longring’in ilk işi Kerkük’te
bir idare meclisi kurmak oldu.
Kemal Mazhar Ahmet’in İngiliz kaynaklarından elde ettiği
aşağıdaki listeye göre bu idare
meclisinde 12 kişi vardı. Sadece Kerkük şehir merkezi baz
alındığında Kerkük’ü temsil
eden 7 kişiden 3’ü Türkmen’di.
Bunlar Belediye Başkanı olarak
Mecid Efendi, Kerkük mahalli
işler ve petrol kuyuları sahibi
tüccar ve aydınları temsilen
bir çiftçi Hüseyin Neftçi Bey ve
yine aydınları temsil eden bir
tüccar çiftçi Hacı Cemil Bey idi.
(Ahmet, 2005: 110-113)

1.Lozan Antlaşmasına Kadar İngilizlerin Kerkük Türkmenlerine
Yönelik Faaliyetleri

İngilizler işgalin hemen ardından
halkın desteğini kazanabilmek
için propaganda çalışmalarına hız verdiler. Bu amaç ile
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İsim
1
2

İkamet Yeri

İşleri, kimi temsil ettikleri vd meslekleri

Şahsi Kimliği, Irkı Dini

Kerkük ve Aligayir Köyü
Kerkük

Din adamı ve büyük bir çiftçi
Din adamı memur kadı

Kürt Sünni
Kürt Sünni

3
4

Ahmed
Hangah Ahmed H.
Efendi
Mecid Efendi
Hüseyin Neftçi Bey

Kerkük
Kerkük ve Topzawa Köyü

Türkmen Sünni
Türkmen Sünni

5
6
7

Hacı Cemil Bey
Haskil Efendi
Konstantin Efendi

Kerkük
Kerkük
Kerkük

Belediye başkanı(Osmanlı dönemi) arazi sahibi, memur
Mahalli işler (öz.petrol kuyulan), mülk sahibi bir tüccar
ve aydınlan temsil eden bir çiftçi
Aydınları temsil eden bir tüccar ve çiftçi
Yahudileri temsil eden bir tüccar
Hıristiyanları temsil eden bir tüccar ve çiftçi

Kerkük’te küçük bir matbaadan yararlanarak 15 Aralık
1918’de isminin altında “Yeri
Kerkük Hükümet Dairesi” ibaresi olan Necme adında bir gazete çıkarmaya başladılar. Başlangıçta Arapça olarak çıkan
gazete daha sonradan Kerkük
halkının tepkisi üzerine Türkçe
olarak çıkmaya başladı. (Al Jumaıly ve Öztoprak, 1999: 135;
Ahmet, 2005: 115; Kaymaz,
2014: 93)
Kerkük’te işgal faaliyetleri bu şekilde devam ederken, İngiltere
25 Nisan 1920 tarihli San Remo
antlaşması ile Milletler Cemiyeti adına Irak’ın mandaterliğini üzerine aldı. Böylece 1916
tarihli Sykes-Picot anlaşmasında Musul-Kerkük bölgesini
Fransızlara bırakan hüküm de
yeniden düzenlendi ve bunun
ardından bölge Irak’a bağlandı.
(Abdullah, 2003: 127-128)
Bu gelişmeler Irak’ta İngiliz Mandaterliğine karşı 30 Haziran
1920’de bir halk ayaklanmasının patlak vermesine yol açtı.
(Marr, 2012: 23-24) Iraklılar,
İngilizlerin “Manda” yönetimine, yani kendilerini sömürge
içerisine sokacak bir düzene
karar verdiğini duyunca camilerde toplandılar. (Polk, 2007:
82-83) İsyan, Irak nüfusunun
çoğunluğunun birlikte hareket
ettiği toplumsal bir eyleme dönüştü. Nitekim 1920 İsyanı silahlı aşiretlerin ayaklanmaları
ve şehirlerde halkın otoriteye
karşı gelmesiyle topyekûn bir
hareketi doğurdu. Bu büyük İsyan orta Fırat vadisinin büyük
34
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bir kısmını, kutsal şehirleri ve
Bağdat’ı da kapsamıştır. (Allavi,
2016: 431-432)
Kerkük’te de bu olayların etkileri
kısa sürede ortaya çıktı. Kerkük
Türkmenleri de İngiliz Mandaterliğine karşı Araplarla birlikte
harekete geçmişlerdir. Ayaklanmanın Bağdat ve güneyindeki önde gelen liderlerinden
Yusuf el-Suveydi ve Talip el- Nakip ile Kerküklü Mehmet Emin
Sıddık El Kafili irtibata geçti. Bu
dönemde Nazım Neftçi Bey de
Kerkük’te Türk yanlısı bir grubun başını çekiyordu. Bundan
başka Kerkük’te diğer Türkmen
grupları da mevcuttu. Bu Türkmen gruplar kendilerini hem
siyasi hem de dini görüşlerle
ifade ediyorlardı. Siyasi kanadın başını Mustafa el-Yakubi
Efendi üstlenirken, dini kanadın başını da Şeyh Rıza Vaaz
yürütüyordu. (Hasani, 1965:
181-183; Sharıf, 2012: 12-13)
Dini kanadın İngilizlere olan tepkilerinin nedeni İngilizlerin
Kerkük’te meydana getirdikleri
sosyal değişikliklerdi. İngilizlerin gelmesiyle Kerkük’te genel
evler açılmış ve içki satımı yaygınlaşmıştı. Bu gelişmeler Şeyh
Rıza Vaaz’ın Cuma hutbelerinde vaazlarının konusu olmuş,
Kerkük’teki Türkmenlerin hassasiyetlerini ve tepkilerini dile
getirmiştir. (Edmonds, 2003:
308) Siyasi kanadın amacı ise
Türklerin yeniden Kerkük’te
iş başına gelmeleri gerektiği
olmuştur. Fakat İngilizler bu
durumu yakından takip edip isyan gelişmeden önce Türklerin
Yıl/Year 19 السنة
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Türkmen Sünni
Yahudi Yahudi
Keldani Hıristiyan

Kerkük’te etkin olmalarını engellemişlerdir. (Hasani, 1965:
181) İsyan, Kerkük’te 20 Ağustos 1920’de ciddi bir boyut kazanmışsa da İngilizlerin müdahalesiyle etkinliğini yitirmiştir.
(Sharıf, 2012: 13)
Wilson’un Manda fikri ve hoşgörüsüz yönetim anlayışı sebebiyle
çıkan isyan, İngilizlere pahalıya patladı. Nitekim bu isyan
İngiltere’ye 40 Milyon paund
sterline ve 4000 den fazla insanın hayatına mal oldu. İsyan
İngiltere’de basından duyulunca İngiliz iç kamuoyunda büyük bir tepki meydana geldi.
Wilson’un Irak’ın yerel dinamiklerini dışlayan doğrudan yönetim anlayışının bir tezahürü
olan Hindistan ekolü politikası
iflas etmişti. (Marr, 2012: 2324; Abdullah, 2003: 124-125)
Sonuç olarak İngiltere, maliyesinin sarsılmasına yol açan isyanın aynı konuda daha da büyük
zararlar vermemesi için Irak’ta
bir yönetim anlayışı değişikliğine gitti. (Trıpp, 2000: 45)
Bu anlamda İngiltere, 5 Ekim
1920’de Tahran Büyük Elçiliğini yürüten ve Ortadoğu
alanında uzman bir diplomat olan Sir Percy Cox’u Irak
Yüksek Komiserliğine atadı.
Bağdat’a gelen Cox ilk iş olarak 25 Ekim 1920’de geçici bir
hükümet kurarak başkanlığına
Abdurrahman Geylani’yi atadı.
Abdurrahman Geylani’nin bakanlarının çoğu Sunni birkaçı
Şii geri kalanları da Hırıstiyan
ve bir Yahudi’den meydana
gelmiştir. Bu yönetim değişik-
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liği Irak yönetiminde Kerkük
Türkmenlerinin de temsil kabiliyetini güçlendirdi. Nitekim
Abdurrahman Geylani Eğitim
ve Sağlık Bakanlığı makamına
Kerkük Türkmenlerinden olan
eski Osmanlı Subaylarından
Kerküklü İzzet Paşa’yı atadı.
Daha sonra İzzet Paşa 29 Ocak
1921 tarihinde ise Çalışma Bakanlığına getirilecektir. (Trıpp,
2000: 45; Ahmet, 2005: 120121)
Bu sırada Sömürgeler sekreteri Winston Churchill’in başkanlığında 12 Mart 1921 yılında Kahire’de İngiltere’nin
Ortadoğu’da
elde
ettiği
topraklara yönelik politikaları tartışmak için bir konferans düzenlendi. (Abdullah,
2003:129-130) Ortadoğu meselesinde uzman olan herkes
Kahire’deydi. Bu kişilerin bazıları şunlardı: Winston Churchill, Sir Herbert Samuel (Filistin Yüksek komiseri), Albay TE
Lawrence, Yarbay Sir Walter
Congrave (Mısır Komutanı),
General Sir Edmund Ironside,
(Başkomutan), Sir Percy Cox,
Albay Kinahan Cornwall ve
Gertrude Bell. (Lukıtz, 2006:
144)
Konferansın gündeminde Irak için
birincil ana sorun harcamaların
nasıl azaltılacağı meselesiydi.
Askeri harcamalar olabildiğince azaltılmalıydı. Bununda
yolu nüfuzlu Iraklıların onları
yönetecek bir hükümete razı
olmalarıydı. Churchill, bu fikri
kabul etmekle birlikte Hükümetin başına kimin getirileceği
konusu bir sorundu. Bu soruna
yönelik bir çözüm bulundu. Bu
çözüm Mekke Şerifi’nin üçüncü oğlu Faysal’ın şahsında Monarşi sisteminin benimsenmesi
olacaktı. (Polk, 2007: 88; Marr,
2012: 24) Bunun için bir plan
yapılacaktı. Plana göre Faysal
Irak Halkının özgür iradesiyle seçilmiş gibi gösterilecekti.
(Sharıf, 2012: 15)
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Bu planı devreye sokan İngilizler
Faysal’ın muhtemel rakiplerini
azaltmak için ellerinden geleni
yaptılar. Bir zamanların İçişleri
Bakanı Seyyid Talib en-Nakibi
iktidar için adaylığını yüksek
sesle ilan etmişti. Bu durumdan hoşnut olmayan Cox, 16
Nisan’da vermiş olduğu bir çay
ziyafeti dönüşü Nakib’i tutuklatarak Seylan’a (Sri Lanka) adasına sürgüne yolladı. Böylece
Faysal’ın karşısında ne rakip ne
de ona rakip olmaya cesaret
edebilecek bir kimse kaldı. Hapishanelerdeki Arap ulusçuları
için 30 Mayıs 1921’de genel af
ilan edildi. Bu şekilde ortam
hazırlandıktan sonra Faysal 23
Haziran 1921’de Bağdat’a geldi. 11 Temmuz 1921’de Irak Bakanlar Konseyi, Faysal’ı, Irak’ın
anayasal Kralı olarak kabul etti.
(Kaymaz, 2014: 156; Allavi,
2016: 437-438)
Faysal, Kral olduktan kısa bir süre
sonra İngilizler, Irak ile Milletler Cemiyeti’nin Irak üzerinde
kendisine tanınan Manda yönetimi konusunu görüşmeye
başladı. Müzakerelerden sonra Bakanlar Kurulu bu anlaşmayı Ekim 1922’de onayladı.
Üzerinde mutabakata varılan
anlaşma İngiltere’nin Irak’ı
dolaylı olarak yönetiminin
prensiplerini içeriyordu. Bu
prensiplere göre Kral ülkeyi
yönetirken İngilizlerin çıkarlarını etkileyen her konuda İngilizlerin tavsiyelerini dikkate
alacaktı. Ayrıca İngilizler Irak’ın
kendilerine bağımlı olduğu sürece mali disiplinlerine dikkat
etmesini şart koştu. Bununla
beraber daha sonraki yapılacak
olan mali anlaşmalarda Irak
İngiltere’nin Irak’ta ki yerleşim
maliyetlerini de karşılayacaktı.
Bu hüküm, Irak’ın İngiltere’ye
mali bağımlılığının olmasının
yanı sıra kendi kalkınmasını da
engelleyecekti. Anlaşma, Irak
Hükümeti Kabinesinde de bir
dizi şartlar içermekteydi. Buna
göre her Bakanın yanında bir
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İngiliz danışman bulunacaktı.
Buna karşılık İngiltere Irak’a
askeri yardım dahil her türlü
yardımı yapacağına ve mümkün olan en kısa sürede Irak’ı
Milletler cemiyetine üye yapacağına dair söz verdi. Bu anlaşmanın süresi 20 yıl olacaktı.
(Marr, 2012: 26)
Yasal olarak Faysal kral olmuştu
fakat toplumsal meşruiyetin
oluşturulması lazımdı. Bunun
içinde Plebisit uygun görüldü.
Plebisit yerel memurların ve
beraberlerindeki İngiliz danışmanlarının ve bunun yanı sıra
vilayetlerdeki ileri gelenlerden ulemaya kadar geniş bir
toplum kesiminin görüşlerinin
alınmasına dayalıydı. Bu anlayış içinde yapılan Plebisit’ten
sonra Irak İçişleri Bakanı,18
Ağustos 1921’de Faysal’ın, Irak
halkının oylarının yüzde doksan altısını elde ettşğini duyurdu. Buna karşılık Yüzde dörtlük
red oyu ise Kerkük’ten çıkmıştı. (Zabit, 1960: 145; Kaymaz,
2014: 157; Allavi, 2016: 455)
Kerkük’teki yüzde dörtlük seçim sonucunun oy dağılımı ise
“Faysal Taraftarı:64, FaysalKarşıtı: 27862” (Ahmet, 2005:
140) şeklinde olmuştu.
Kerkük’ün bu durumu İngilizler
açısından sürpriz değildi. Nitekim Kahire Konferansında Kerkük’teki Türkmenlerin varlığı
biliniyordu ve olası bir plebisitte buradaki Türkmenlerin tepkisini azaltmak için Kerkük’e 15
Mart 1921’de bir Türkmen olan
Fettah Paşa’yı Vali olarak atamışlardı. (Ahmet, 2005: 126;
Sharıf, 2012: 15) Fakat bu politikalar sonuç getirmedi.
Kerkük Şehri Osmanlılara sadıkkalmıştı. OnlarınTürklerin eninde
sonunda bu kente tekrar döneceğine ilişkin sağlam inançları
vardı. Yukarıda da görüldüğü
gibi Faysal’ın seçilmesine karşı
gelmişlerdi. Kerkük’teki Türkmen eşraf 23 Temmuz 1921’de
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yapmış oldukları bir toplantıda, bu oylamanın yasallığını
hiçe sayan bir fetva çıkarılmasına karar vermişlerdi. (Al Jumaıly ve Öztoprak, 1999: 107)
Bu faaliyetlerin yanı sıra şair
ve yazarlar da halkın oylamaya
karşı gelmeleri için faaliyetler
göstermişlerdir.Türkmenlerin
Faysal aleyhine olan bu olumsuz tutumu bir Türkmen şair
olan Muhammed Sadık Efendinin kasidesinde de yer bulmuştur. Kasidenin daha ilk başında
Faysal’ın seçilmemesi için “İntibah etmem seni Faysal Irak’ın
mülküne” (Zabit, 1960:146)
diyerek Türkmenlerin tepkisini
ifade etmiştir.
Bu

gergin atmosfer içinde
Plebisit’e giren Kerkük’teki
Türkmenler seçimi boykot ettiler. Kerkük’te kurulan oy
sandıklarını kırdılar. Bununla
beraber kamu hizmeti veren
Türkmenler görevlerine gitmeyerek emekliler ise maaşlarını
almayarak İngilizlere ve Kraliyet yönetimine karşı tepkilerini
ortaya koymuşlardır. (Marufoğlu, 2002: 606; Abdullah, 2003:
130) Kerküklü Türkmenlerin
bunca çabasına rağmen Faysal Kral olarak seçildi. Faysal’ın
Kral seçilmesi münasebetiyle
23 Ağustos 1921’de Bağdat’da
saat kulesinin yakınındaki Kışla
meydanında görkemli bir tören
yapıldı. Faysal krallık tacını giydi. Fakat bu törene Kerkük’ten
katılım olmamıştı. (Grobba,
1951: 10; Ahmed, 2005: 142;
Allavi, 2016: 458)

Kerkük’te gelişmeler bu şekilde
devam ederken Anadolu’da
da Mustafa Kemal önderliğinde Türk ordusu İngilizlerin
desteklediği Yunanlılara karşı
1921 yılında Sakarya Meydan
Muhaberesinde büyük bir zafer kazandı. Bunun akabinde
zayıflayan Yunan Ordusu 1922
yılında Türk Ordusunun ileri
harekâtı neticesinde bozguna
uğrayarak yurttan atıldı.
36
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Batı cephesinde Yunanlılara karşı verilen mücadele devam
ederken Mustafa Kemal Musul konusunda da aynı mücadeleden
vazgeçmemiştir.
Nitekim 1 Şubat 1922’de
Mustafa Kemal, Milli Müdafaa
vekâletine“Faysal’ın
Irak’ta
hükümet kurmak, İngilizler’in
de Musul ili’ni siyasi manda
altında bulundurmak isteği,
yapılan siyasi faaliyetlerden
anlaşılmaktadır. Bu sebeple
esasen Misak-ı Milli sınırları
içinde kalan Musul ilinin kurtarılması amacıyla Revanduz
bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi” talimatını verecekti.
Bu sorumluluk bölge üzerinde
tecrübe sahibi olan Kaymakam
Özdemir Bey’e (Şefik Özdemir)
verildi. (Öke,1991: 80)
Bu dönemde başta Süleymaniye
olmak üzere bütün Musul’da
Türk yanlısı bir atmosfer husule gelmişti. Özdemir Bey
komutasında 20 subaylık bir
kadro ile Tunuslu ve Cezayirli
erlerle kurulan birlik, Kürtlerle
birleşerek Revanduz bölgesine yöneldiler. Burada bulunan
Derbent mevkiinde 31 Ağustos 1922’de İngilizlere karşı
kesin bir zafer kazanıldı. Bu
zafer hem Anadolu’da hem
de Irak’ta Türkleri İngilizlere
karşı cesaretlendirdi. Öyle ki
artık Süleymaniye, Kerkük ve
Musul ahalisi Türk güçlerine
vergi ödemeye başlamışlardı.
Şehir meclislerinde üye seçimleri boykot edilmekteydi.
Gösteriler yapılıyor İngiliz ve
Arap güvenlik kuvvetleriyle çatışmalar yapılıyordu.Bu olaylar
diğer aşiretler arasında etkisini
gösterdi. Irak içlerine doğru
aşiret isyanları baş gösterdi. İngilizler bu isyanlara karşı hava
kuvvetleri ile müdahale ederek isyanları etkisiz hale getirdi. Bu durum Musul’un silahla
alınmasını gerekli kıldı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa 7
Eylül 1922’de Musul’un silahla
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alınacağı talimatını verdi. Fakat daha sonra Lozan’da sulh
görüşmelerinin başlaması üzerine askeri yöntemlerden bir
süre vazgeçilip diplomasi usullerine göre hareket edilmesi
uygun görüldü. (Öke, 1991: 8088; Görgülü, 1999:73; Karaca,
2007: 34)
2. Lozan Konferansı ve Musul Meselesi
Mudanya Ateşkes antlaşmasının
imzalanmasıyla birlikte (11
Ekim 1922) savaş bitmiş ve
Misak-ı Milli sınırları dikkate
alınarak Türkiye’nin egemenlik haklarının tanınacağı belli
olmuştu. İngiltere’nin öncülük
ettiği Barış Konferansının İsviçre’ninLozan şehrinde toplanacağı bildirilince bu durum
Ankara Hükümeti tarafından
da uygun bulundu. Sıra Lozan’a
gidecek olan Murahhaslar kurulunun seçilmesi gündeme
geldiğinde Mustafa Kemal Paşa
Baş Murahhas olarak İsmet
Paşa’yı uygun gördü. (Yılmaz,
2003: 80-81)
İsmet Paşa’nın yanında ise Sağlık
Bakanı Rıza Nur ve eski Maliye Bakanı Hasan Beyler olacaktı. Ayrıca bu murahhaslar
heyetine geniş bir danışman
ve tercüman heyeti de refakat edecekti. Lozan Konferansının başkanı aynı zamanda
İngiltere Dışişleri Bakanı olan
Lord Curzon’du. Davetçi ülkeler İngiltere, Fransa ve İtalya;
katılımcı ülkeler ise bu üç ülke
ve Türkiye dışında Yunanistan,
ABD, Romanya, Sırp Hırvat
Sloven Krallığı (Yugoslavya) ve
Japonya idi. Bulgaristan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan temsilcileri de Boğazlar meselesi
görüşülürken toplantılara katılmışlardır. Konferans 20 Kasım
1922’de başladı. Konferansın
ilk görüşmelerinde Musul ve
Kerkük konusunu gündeme getirmek istemeyen İngilizler bu
mesele yerine Trakya sorunu,
Osmanlı borçlarının taksimi,
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Kapitülasyonlar gibi konuların
görüşülmesini sağladı. (Aydın,
1995: 47-48)
Curzon, Türklerle anlaşmazlığa
düştüğü Musul Meselesi için
hesaplaşma gününü 23 Ocak
1923 tarihi olarak ayarlamıştı.
Bugün İsmet Paşa ve Curzon
ülkelerinin Musul ile ilgili savlarını ve buranın neden kendilerinde kalması gerektiğini gerekçeleri ile açıkladılar. Curzon
konuşma üslubu olarak alaycı
küstah ve demagojik bir üslup
takınırken, İsmet Paşa düzeyli, ölçülü ve kararlı idi. Türk ve
İngiliz taraflarının 14, 23, 26
ve 27 Aralık 1922 tarihlerinde
birbirlerine verdikleri notalar
ve 23 Ocak 1923’deki konuşmalar birbirleriyle aynıydı. Her
iki tarafta Musul meselesinde
Demografik-Etnik savlar, Siyasal-Hukuksal savlar, Tarihsel
savlar, Ekonomik savlar, Coğrafi ve Stratejik savlar ve Petrolle
ilgili savları ileri sürerek kendi
haklılıklarını ortaya koymaya
çalıştılar. İki tarafta bir sonuç
elde edemeyince çözüm önerileri ileri sürmeye başladılar.
(Kaymaz, 2014, 265-275)
Türk tarafının önerisi, Irak’la mı
yoksa Türkiye ile mi birleşmek istediğine Musul halkının
karar vermesiydi. İsmet Paşa
sorunun çözümünün tek çıkar
yolunun bölgede yapılması gereken bir Plesibitle mümkün
olacağını ileri sürdü. Curzon
ise sorunun Musul vilayetinin
geleceğiyle ilgili olmayıp, Türkiye ile Irak arasındaki sınırın
nereden çizileceğine ilişkin basit bir teknik sorun olduğunu,
bununda plebisit ile yapılmasına gerek olmadığını söyledi.
Ayrıca bölge halkının plebisite
uygun olmadığını, çoğunluğunun göçebe olan bir toplumda
plebisitin sağlıklı bir şekilde
yapılamayacağını da ekledi. İsmet Paşa ise İngiltere’nin kendi
çıkarları için plebisitten yüz çevirdiğini, halkın gerçek duygu
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ve düşünceleriyle yüzleşmek
istemediğini söyledi. Curzon
en uygun çözümün tarafsız bir
soruşturma yapılmasını, bunu
yapacak en uygun kurumunda
Milletler Cemiyeti olduğunu
öne sürdü. Ona göre Milletler
cemiyeti tarafsız devletlerden
oluşan, objektif bir kurumdu.
Ayrıca bölge İngiliz Mandası
altında olup İngiltere, Milletler cemiyeti adına bu görevini
üstlenmişti. Bu nedenle Milletler cemiyetinin kararı olmadan
meselenin hallinin mümkün
olmadığını ifade etti. (Kaymaz,
2014:275-278)
Bu savlara karşı İsmet Paşa da Musul meselesi gibi çok önemli
bir ülke meselesini Milletler
Cemiyeti’nin hakemliğine sunmanın haklı bir davranış olmayacağını ifade etti. Daha sonra
bu düşüncesinin sebebini açıklayarak, Türkler için kazanılması ya da kaybedilmesi mevzu-ı
bahis olan şeyin, milli varlığın
bir parçası olduğunu, İngiltere
Hükümeti için ise bu olsa olsa,
ülke dışındaki bir bölge üzerindeki denetimin tartışılmasından ibaret olduğunu ifade
ederek Musul’un Türkiye’ye
geri verilmesi fikrinden vazgeçilemeyeceğini vurgulayarak
sözünü bitirdi. Curzon istediğinde kararlı idi. İsmet Paşa’nın
sözlerini hiç ciddiye almadı ve
Musul meselesinde Milletler
Cemiyeti Teşkilatı hakemliğine müracaatta kararlı olduğunu bildirdi. Komisyonun diğer
üyeleri de bu tezi destekledi ve
Konferans 4 Şubat 1923’te bir
anlaşma olmadan dağıldı. (Yılmaz, 2003:112-113)
Konferansa katılan delegeler kendi
ülkelerinde, hükümetleriyle ve
meclisleriyle görüş alışverişinde bulundular. Bundan sonra
görüşmeler 23 Nisan 1923
günü tekrar başladı. İkinci Lozan görüşmelerinde İngiltere
baş delegesini değiştirmiş,
Lord Curzon’un yerine Horece
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Rumbold’u göndermişti. Karşılıklı varılan mutabakatlarkonferansın ikinci evresinin kolay
geçmesini sağlamış ve nihayet 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalar atılmıştır. (Yılmaz,
2003:158-159)
Lozan Antlaşmasının Musul meselesi hakkındaki kararı antlaşmanın 3. Maddesinde aşağıdaki gibi verilmiştir:
Madde 3.“Bahr-i sefidden (Akdeniz) İran hududuna kadar
Türkiye’nin hududu bervechi zir
(aşağıdaki gibi )tespit edilmiştir:
1)Suriye ile: 20 Teşrin-i evvel
(Nisan) 1921 senesinde akd
olunan (imzalanan) FransaTürkiye İtilafnamesinin (antlaşmasının) 8. maddesinde musarrah (açıklanan) ve muayyen
(belirlenen) hudud;
2) Irak ile: Türkiye ile Irak arasındaki hudud işbu muahedenamenin mevkı-i mer’iyeteva’zından
(yürürlüğe girmesinden) itibaren 9 ay zarfında Türkiye
ile Büyük Britanya arasında
suret-i muslihanede (dostça)
tayin edilecektir.
Tayin olunan müddet zarfında iki
hükümet arasında itilaf husule
gelmediği takdirde (anlaşma
sağlanamadığı takdirde) ihtilaf
(anlaşmazlık) Cemiyet-i Akvam
meclisine arz olunacaktır.
Hatt-ı hudud hakkında ittihaz olunacak karara intizaren (verilecek kararı bekleyerek), Türkiye ve Britanya hükümetleri
mukadderat-ı kat’iyesi bu karara muallâk (bağlı) olan arazinin hal-i hazırında her hangi
bir tebdil i’kaınabais olacak
mahiyette (sınırın bugünkü durumunda değişiklik meydana
getirecek hiçbir hareket-i askeriye veya sairede bulunmamağı mütekabilen (karşılıklı olarak) taahhüt ederler. (Yılmaz,
2003: 159-160)
devamı var...

Temmuz-Eylül/July-September 2017 ايلول-تموز

37

KERKÜK VAKFI

Aziz Sami’nin
Mülhemat Adlı Eseri
Mehmet Ömer KAZANCI
Türkmen edebiyatında serbest şiirden söz edildi mi,
Aziz Sami ilk hatıra gelenler arasında yer alır.
Rahmetli hocamız üstat Ata Terzibaşı’nın tespitine dayanak1, bütün edebiyat tarihi araştırıcılarımız, Aziz Sami’yi bu tür şiirimizin öncüsü olarak
göstermektedirler. Aziz Sami İlk ürünlerini Havadis gazetesinde yayımlamıştır. Bunlar arasında “Hayat” adlı şiiri, edebiyatımızda ilk serbest
şiir örneği olarak bilinmektedir. Bu şiir “Serbest
Nazım” deyimi altında Havadis’in 1 Teşrinisani
1332 Rumî (1916) tarihli sayısında yayımlanmıştır. 1900’de gözlerini dünyaya açan Aziz Sami, o
tarihte 16 yaşındadır. 1914’te Bağdat’ta alındığı Dâr-ül Muallimin okulunun ikinci sınıfındadır.
Burayı bitirdikten sonra yüksek tahsilini görmek
üzere 1918’de Türkiye’ye gitmiştir. Orada ilk eseri olan Mülhemat kitabını (1336 Rumî)2 1920’de
yayımlamıştır. Aslında bu eser şairin ilk ve son şiir
kitabıdır. 1925’te Irak’a döndükten sonra kendini
diğer edebiyat türleri, özellikle de çevri işleriyle
vazife çalışmalarına vermiştir. Beşi coğrafya ile
ilgi olan okul kitabı, diğerleri ise Türkçeden Arapçaya yapmış olduğu hikâye, roman ve saire çevri
eserleridir.
Aziz Sami’nin toplam eserlerinin sayısını, Rahmetli
Ata Terzibaşı on, oysa Dr. Sabah Abdullah Kerküklü3 on sekiz eser olarak göstermektedir. Sonuncusu, 1951’de emekliye ayrıldıktan sonra
T.C. Bağdat Büyük Elçiliğinde çevirmen olarak
1 Ata Terzibaşı: Kerkük Şairleri, 5. Cilt, sayfa: 18-26, Kerkük
(2000). Bundan önce rahmetli hocamız serbest şiir hakkında
yazmış olduğu birkaç yazıda diğer şairleri bu tür şiirin başlatanları olarak görmüştür. Bkz: kardeşlik dergisi, Saçma Şiir,
sayı: 3-4, sayfa: 29-31 (1965) ve Satır Şiiri, sayı: 1-2, sayfa: 62
(1990).
2 Gorgis Av’vat eserin basılış yerini Kerkük, basılış tarihini 1936
M olarak göstermektedir. Bu doğruysa eserin tekrardan
Kerkük’te basılmış olduğu anlamına gelir. Bkz: معجم الؤلفين
 ;العراقيينBağdat (1969).
3 Sabah Abdullah Kerküklü (Dr.)  موسوعة اعالم التركمانbirinci cilt,
Kültür Bakanlığı, Bağdat (2017).
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çalışırken, Baha Vefa Karatay’ın “Son Tango”4 romanının çevirisidir. 1967’de Bağdat’ta Şefik matbaasında basılmıştır. Romanın yazarı Karatay o
tarihlerde Bağdat’ta büyük elçi görevinde bulunmaktadır. Aziz Sami bu çevriyi galiba, Karatay’ın
teşvikiyle yapmıştır. Ayrıca yerel gazete ve dergilerde5 Türk edebiyatında çağdaş akımlar ile
4 Son Tango, şair yazar ve diplomat olan Baha Vefa Karatay’ın
1934’de lise öğrencisi ikin yazdığın ilk romandır. Karatay,
Viyana, Bağdat ve Kanberra’da büyük elçilik hizmetlerinde
bulunmuştur. 1916 Konya doğumlusu olan Karatay, 1998’de
İstanbul’da vefat etmiştir.
5 Bu konuda geniş bilgi edinmek için bkz: عزيز سامي بين ريادة الشعر
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bu edebiyatın ünlü temsilcileri hakkında çeşitli
Arapça yazılar yayımlamıştır. Ancak şiire bir daha
dönmemiştir, dönmüşse bile yazmış olduğu şiirlerini yayımlayamamıştır. Bunun nedenini ne bir
soran ne bir araştıran olmuş, ne de kendisi hayattayken bunun açıklamasını yapmaya çalışmıştır.
Şiire çok erken bir yaşta başlayan ve hatta o yaştayken verdiği şiir örnekleriyle güçlü bir kaleme
sahip olduğunu saptayan Aziz Sami, ne yazık ki,
ardından Mülhemat adlı tek bir şiir eseri bırakarak bu edebiyat türüne çok erken veda etmiştir.
Mülhemat İstanbul’da Kader matbaasında basılmıştır6. Otuz sayfadan oluşan küçük boy bir eserdir. Yedi parça yazı, 22 şiir örneği içermektedir.
Yazıların birincisi, Bağdat’ta “Dicle’nin kenar-ı
ihtişamında müesses aşiyan-ı irfanda”, galiba
öğretmen yetiştirme okulunda Aziz Sami’ye ders
veren öğretmenlerinden Adil adlı birisi tarafından yazılmıştır. Üç satırlık bir değerlendirmeden
oluşan bu yazıdan, Aziz Sami’nin, öğrenciyken
“feyyaz bir zekâya” veya verimli bir yeteneğe sahip olduğunu öğreniyoruz:
“Zi sükûn dalgalarında tarih-i İslam’ın vekaı’-ı gûna
gûnünü8 taşıyan mübarek Dicle’nin kenar-ı ihtişamında9 müesses aşiyan-ı irfanda10 sizi ilk tanıdığım vakit, feyyaz bir zekânın telkin-kârı11 olduğuma daha o zaman kail olmuş idim… Adil”
7

Bu değerlendirmeyi Adil hoca, Mülhemat’ın kendisine şu sözlerle ithaf edilmesi üzerine yazmıştır;
“ Muhterem üstat… Ben ruh-u feyyazınızdan iktibas-ı
irfan ettim. Binaenaleyh bu esercik ferzend-i irfanınız12 sayılır. Muhterem ellerinizde takdim-kâr-ı
hürmet olursa, belki eda-ı şükran eder… Aziz
Sami”.
Adil hocanın şahsi hakkında her hangi bir bilgimizin
olmamasıyla birlikte, Aziz Sami için çok yüksek
bir değer olduğunu, hem bu ithaftan, hem de
Mülhemat’ta yer alan diğer bir yazı ve bir şiirden öğreniyoruz. İthafta Aziz Sami üstadına nasıl
«bu esercik ferzend-i irfanınız sayılır” dideyse,
Mülhemat’taki ilk yazıda da “Hakikate bakılırsa
 ;التركماني والتأليف والترجمةVahdettin Bahaettin: Türkmenéli
dergisi; yıl; 1, sayı; 11, sayfa; 10-11 (2008).
6 Kitaptan elimizde bulunan nüsha, yazar tarafından Türkmen
Kardeşlik Ocağına 8.2.1964 tarihinde armağan edilmiştir.
7 Zi sükûn: sakin, hareketsiz
8 Gûna gûn: her tür, çeşitli
9 Kenar-ı ihtişam: muhteşem kıyı
10 Aşiyan-ı irfan: bilim evi, okul, tedrisat yeri
11 Telkin-kâr: öğreten, telkin veren, bilgi aşılayan, öğretmen
12 Ferzend-i irfanınız: bilgilerinizin evladı – ürünü
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bunlar -bu şiirler - benden ziyada sana aittir”
söyleyerek mütevazı bir tavırla, yetişmesinde,
yeteneğini geliştirmesinde emeği geçen üstadına karşı saygısıyla minnettarlığını ifade etmeye
çalışmaktadır.
Mülhemat’taki şiirlerde şairin işlediği temalar birbirinin benzeridir. “Gurbet sebebiyle duyduğu
üzüntüyü ve çektiği yurt hasretini dile getiren”13
temalardır.
Şair İstanbul’da iken derin bir yurt özlemi yaşamaktadır. Şiirlerde bu özlemi en derin ifadelerle öne
çıkarmaya gayret etmekte, çaba harcamaktadır.
Temaların benzerliği, şiirlerde ifade benzerliğine
yol açmaktadır. Dolayısıyla her şiir bir diğerinin
uzantısı izlenimini vermektedir. Şiirlerde harcananın sözcükler bile bu yüzden sayılı ve sınırlıdır.
Her şiirde karşımıza çıkmaktadırlar. Her defasında değişik bir düşünce veya duyguyu ifade etmek
isteseler de, daha önceden ifade edilen düşünce
ve duyguların ötesine fazlaca gitmemektedirler.
Şiirler yurt özlemi, yalnızlık ve gurbet temaları üzerine kurulduğu için; “melâl, melül, melâlet,/ firak,
firkat/ giryâ, giryân, giryâ-nâk, giryâ-zar, giryâbar, giyâver/ elem, elim-penah, elem-zede, teellüm/ ıstırap, mustarip/ zalâm, zulmet ve benzeri sözcükleri geniş bir biçimde içermektedirler.
Bunlarla birlikte kimi kez, “ah” ünleminden de
destek alınarak, acı, ağrı, işkence ve öfke duygularına değişik boyutlar kazandırılmak istenmektedir. Mülhemat’ta “ah” içeren mısralar, sayıca
gözden kaçmayacak kadar çoktur. Kimi örneklerini aşağıya alıyoruz:
Râyet-i hâsiren14 yazık giryân, emel cüdâ15
Olmaz mı ah bu hicrân bir mateme sezâ16 (Melike-i
Irak)
Ufk-ı hissimde ekser ab-ı abat17
Mütekâsif sehâ’ib-i zulmet
Ah bilsen ki, ey aziz üstat
Ne kadar yaktı ruhumu firkat (Şekvayı Irak)
Ah o şimdi leb-i melâlinde
Bir dua titreyen veremli zebûn18
13 Ata Terzibaşı: Kerkük Şairleri; ikinci Kitap, sayfa; 355-364.
Ötüken, İstanbul (2013).
14 Râyet-i hâsiren: hüsrana uğrayanların, mağlup olanların
bayrağı
15 Cüda: uzak
16 Seza: layık
17 Ekseri ab-ı abat: çoğunluğu su katreleriyle dolu
18 Zebun: aciz, güçsüz, zavallı
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Kıza benzer ki, ruhu giryânda (Şekvayı Irak)
Şiir, nevzad-ı şebâbı19 o zaman
Süslerim feyz-i visalinle senin
Ah şimdi ağlarım, ne için
Kaîr-i zulmette bir seda: “nalân
Ruhuna, haybet20 ve faciat var”
Diyor, ömrüm demek ki, zar u nizar
Bir merâretle21 solup bitecek (Hayatım)
Ah ey Dilce, görmeden ölmek
Seni, senin faciâtından da
Daha feci’ olur bu mevtim ah (Hayatım)
Kalbinde bir ah u nale-perver22
Cana niçin ağlıyor şu ırmak (İnhidam-ı Emel)
Ah ey hüsn-i perestide-i can23
Sana şiirim de hayalim de feda (Ey kız)
Seni gördümdü gezerken tepede24
Hissimi, ruhumu ettin teshir
Ah sen gel de benim kalbime gir (Ey kız)
Ağlıyor kalbim ah gerçekten
Seni görmek müyesser olmayacak
Ruhuma handeriz25 olan diden
Ebediyen elem-penah26 olacak (Girye-i Sevda)
Yukarıdaki örnekler, Aziz Sami’nin üslûbunu öğrenmek için ayrıca, güzel bir tablo oluşturmaktadır.
Tablodan da görüldüğü gibi, üslup, Osmanlıcanın
bütün ayrıntılarını yansıtan tarzdandır. Sözcükler
üç dilden -Arapça-Farsça-Türkçeden- alınmadır.
Mısraların birçoğu anlaşılmayacak denli bileşik
ve ağırdır. Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Bu
ölçü ile o klasik üslup tarzı yüzenden, şiirlere
yapay bir dünya, yüzeysel bir anlam hâkimdir.
Söz sanatlarından uzak, okuyucuyu kendine çeken öğelerinden yoksun gibidir. Ancak bir kısmı,
biçim bakımından yeni tekniklere sahiptir. Türkmen edebiyatında daha önceden görülmeyen
nazım tekniklerine.
Mülhemat’ta 22 şiirden biri mesnevi, biri kaside, biri
serbest, biri değişik kafiyeli, altısı gazel, sekizi
sone, diğerleri ise dörtlük biçiminde yazılmıştır.
Nevzad-ı şebab: yeni doğmuş gençlik
Haybet: umutsuzluk, isteğe ermemek
Meraret: acılık, tatsızlık
Naleperver: kalbinde bir inilti dolaşmakta
Perestide-i can: sevilen can
(şairin dipnotu): Alâeddin tepesi, Konya’nın en güzel teferrüçgâhîdir.
25 Handeriz: devamlı gülen
26 elem-penah: acı sığınağı
19
20
21
22
23
24
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Bunlar arasında sone biçimini Türkmen edebiyatında ilk kez olarak bu eserde görüyoruz.
Sone, nazım biçimi olarak, Türk edebiyatına Avrupa
edebiyatından geçmiştir. İlk olarak Servet-i Fünun şairleri tarafından kullanılmıştır. Aziz Sami,
İstanbul’a gitmeden önce serbest şiiri denemişse de, sone yazmamıştır. İstanbul’da bulunduğu
sırada, çağdaş akımların ruhuyla yetişen edebiyatçıların eserlerini okuyarak soneyi tanımıştır
galiba. Ve şiirimize yeni bir değer kazandırmak
düşüncesiyle bu tür biçimde ürünler vermeye
başlamıştır. Bu yüzden Aziz Sami’yi, edebiyatımıza yeni nazım biçimleri kazandırmak konusunda
önde gelenlerden birisi saymak, ona karşı bir hak
tanırlıktır. Serbest şiir yazan şairler arasında, nasıl rahmetli Ata Terzibaşı tarafından ilk şair olarak
sayılmışsa, sone’de de ilk şair olarak gösterilebilir. “Hatırlar Mısın” şiirini, yazmış olduğu sone
nazımlarına örnek olarak aşağıya aktarıyoruz:
Düşünüp şöyle bazı yâd ederim
Güzeran-ı27 hayatî sevdamı
Ruh-ı zârımda28 bir elem sezerim
Ruhumun oldu zulmet ilhamı
Saklıdır mevc29-i zulmette şebin
Ömrümün en güzide30 hatırası
Ah sen ey bu ömr-i pür taabın31
Necm-i ikbali, şems-i neşverası32
Hanı bir şeb’di ki ufk-ı zehebin
Üzerinde parıldaşırdı33 kamer
Seni öptüm, dedim bu pembe lebin
Feyzi hassasına cihan da değer
Ruhuma ruh kattı şen busen
Hiç hatırlar mısın o anları sen
Mülhemat’taki ilk şiir “Melike-i Irak” adındadır. Aziz
Sami bu şiiri, Cemil Sıdkî Ez-zahavi’nin “أتعود أيام
 ”بغدادbaşlıklı şiirden esinlenerek mesnevi tarzında yazmıştır. O tarihlerde Bağdat, Osmanlı topraklarından yeni koparılmıştır. İngilizlerin işgali
altında inlemektedir. Şair Bağdat’a hitaben, her
şeyin elden gitmek üzere olduğunu uyararak,
ezan sesinin bile kesildiğini ve yerini gürültü sesleri, (“savt-ı ahenin”/ demir sesleri veya meca27
28
29
30
31
32
33

Güzeran: geçmiş
Zar: ağlayan, perişan
Mevc: dalga
Güzide: seçkin
Taab: yorgunluk
Neşvere: neşe veren
Parıldaşırdı: parıldardı (olmalı)
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zen kilise çanı sesleri) aldığını bildirmektedir:

Ruhumu girye-bar-ı gam44 etme
Beni kurtar firak ve gurbetten (Şekvayı Irak)

Dinle ufuklarında nedir gürleyen tanin34
Eyvah, ezan değil ki o, bir sâvt-ı âhenin35
Şair, İstanbul’da kaldığı sürece ülkesini hayalinden
çıkaramamış, gözleri önünden uzaklaştıramamıştır. Şiirlerinin tümünde ülkeye derin bir hasret,
derin bir iştiyak söz konusudur. Dicle, Bağdat ve
Kerkük bu hasret ve iştiyakın odak notasındadır:
Kalbinde bir ah u nale-perver36
Cana niçin ağlıyor şu ırmak
Karşımdaki kim, bu vech-i muğber37
Kerkük senin hayalin ancak… (İnhidam-ı Emel)

Şirler39 pençe-i kahrımda olurken lerzan40
Beni bir gözleri ahuya zebûn etti felek
Ünlü gazeline yazdığı bir nazirede yurdunu çok net
bir şekilde sevgilisinin yerine bıraktığını görmekteyiz:
Beni bilmem ne için zâr u zebûn etti felek
Vatanımdan ayırıp gönlümü hun etti felek
O temenni, o tazarrulara rağmen yine ah
Bana her manzarayı girye-namun etti felek
Anî maziyi anıp dert ile giryân olurum
Gamı gönlümde niçin böyle füzun41 etti felek
Hayıf ki, eller elinde vatanım kan ağlar
Onu da mülhem-i gam, talih’-i dun etti felek
Sağ kalıp da görecek miyim o mahzun yurdu
Bana bu hasreti, bir dağ-ı derun42 etti felek
Aziz Sami, bu gazelin son mısraındaki arzusunu şiirlerinde birkaç kez tekrarlamıştır:
Titriyor, bak, içimde bir ebedi
Vasl için, girye -nak43 olan bu niyaz (Şekvayı Irak)
Tanin: gürültü
Savt-ı ahenin: demir sesi
Naleperver: kalbinde bir inilti dolaşmakta
Vech-i muğber: tozlu yüz, seçilmeyen yüz
Çeşman: gözler
Şir: aslan
Lerzan: titrek
Füzun: çok fazla, artırmak
Dag-ı derun: kalp dağı, kalp yarası
Girye-nak: ağlamaklı, ağlamayı gerektiren
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Ah ey Dilce, görmeden ölmek
Seni, senin faciâtından da
Daha feci’ olur bu mevtim ah
Vaslini eylesin karip Allah
İşte hep bu, budur, bu giryânda
Ruhumun gayesi, benim gayem. (Hayatım)
“İlahi seversen beni söyletme gamım var”46

Seni ben anmasam Kerkük kalem efkâra ram olmaz
Bahar-ı şuhuna hasretle çeşman38 ağlasın gülsün
(Gazel)
Gazellerinde bile, sevgilisine sesleniyor gibi görünse
de, yurdunu kastetmektedir. Sultan Selim’in:

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Seni görmek nasip olursa, hayat
Bulacaktır neşat ve pür emel45 (Hayatım)

Akvan u muhitane muadil elemim var
Kari’ beni levm etme sakın, ağlayayım ben
O yurda ki, koynunda bugün bin pederim var (Gazel-güyana Bir Tellim)
Kader bu arzuyu yerine getirmişse, yani şairi yurduna kavuşturmuşsa da, fakat diğer bir arzusundan
mahrum etmiştir, Kerkük’te mezarlığa verilmesi
arzusundan. Aziz Sami bu arzuyu, Kardeşlik dergisinde Arapça olarak 1973 yılında yayımladığı
“Çağlar Boyunca Kerkük”47 başlıklı bir yazısının
ilk satırlarında şu şekilde ifade etmiştir: “Aziz
Kerkük, sevgili Irak’ımızın öbür bölgeleri gibi
kalplerde yaşıyor. Ama bana göre bundan daha
manalıdır. Gözlerim hayatta ilk kez Kerkük’ün kıymetli toprağı üzerinde ışığa kavuştu. Sabâvetim
çağı bu topraklarda geçti. Her köşesinde çok
aziz hatıralarım var. Annemin, babamın, kardeşlerimin mezarları hep bu topraklardadır. Yıllar
yılı dedelerim, amcam, dayılarımın mezarları
hep buradadır. Bizim de son mes’vamız burada
olacaktır.”48
Ancak şairin son mesvası -son barınağı-, ömrünün
en çok günlerini geçirdiği Bağdat olmuştur.
1985’de vefat ederken, Bağdat’ta toprağa verilmiştir. Böylece Bağdat, bir aydın insanımızı daha
kolları arasına alarak kucaklamıştır. Mekânı cennet olsun.
44 Girye-bar-ı gam: hüzünden ile ağlamak
45 Per emel: emel kanat (bulacaktır), umutlar gerçekleşecektir.
46 Şiirde tazmin olarak kullanılan bu mısra, segâh usulünde
okunan bir makam sözüdür.
47 Aziz Sami:  كركوك عبر القرونKardeşlik dergisi, sayı: Şubat-Mart
(1973).
48 Çeviri, rahmetli Ata Terzibaşı’nın Kerkük Şairleri kitabından
olduğu gibi aktarılmıştır.
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Türkmen Albümünden

Kerkük Kalesi’nden Taşköprü’nün görünüşü (1948)

14 Temmuz 1959 törenlerine hazırlık
42
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Editörün Seçtikleri

Erbil Kalesi (1952)

Erbil’in Türkmen Eşrafı
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The Minister for Foreign Affairs Mevlüt
Çavuşoğlu who is on an official visit to
Iraq met with his Iraqi counterpart

The Minister for Foreign Affairs
Mevlüt Çavuşoğlu who is on an
official visit to Iraq met with his
Iraqi counterpart. Çavuşoğlu issued a statement after the meeting in which the referendum
decision of IKBY, anti-terror issues including DAESH and the
PKK were discussed and said
that the referendum decision of
IKBY was mistaken. Çavuşoğlu
said, “Turkey is in favor of the
territorial integrity of Iraq”.
The Minister for Foreign Affairs
of Iraq İbrahim Caferi made a
statement after the meeting
saying, “We discussed the commercial affairs of the two countries. We assessed the developments in the Arab and Gulf
countries. We concluded that
the two countries could undertake a significant role in eliminating the problems among the
Gulf countries. Both countries
prioritize stability in the region.”
‘Telafer must conserve its Turkmen
identity’
Çavuşoğlu said, “We discussed issues which are on the joint
agenda of the two countries
and had beneficial discussions
about joint interests. We support the struggle against DAESH. Our main priority is the
conservation of Telafer’s Turkmen identity. We shall support
our Iraqi brothers with all our
means.
I have come to assert the importance we give to the territorial
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

integrity of Iraq and its political solidarity. We are with Iraq
to protect unity and solidarity.
We shall cooperate against all
types of terror. The PKK as well
as DAESH are a threat to the territorial integrity of Iraq. We shall
invite Iraqi Prime Minister İbadi
to our country. I shall extend the
invitation of our President and
Prime Minister.”
Meetings between Baghdad and Arbil
We want all issues between Arbil
and Baghdad to be resolved
with diplomatic meetings. Arbil
must benefit from these rights
within the border and territorial integrity of Iraq. We have
trained and supported the Peshmerge against DAESH. However,
we have clearly stated the errors made by Arbil. It was wrong
to hoist the flag of the regional
administration in Kirkuk which is
in violation of the constitution.
Likewise, we have clearly indicated that the referendum decision
is erroneous. We shall reiterate
this today. We are trying to do
our part to resolve the problems
between Arbil and Baghdad. If a
demand is made we shall continue to do our role, our part.
Bashika camp and Mosul
We discussed the Bashika base.
Bashika was not established
against the territorial integrity of Iraq. It was established
against DAESH and other
threats. The presence in this
camp has eliminated over 700
DAESH terrorists. These forces
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also contributed to the Mosul
operation and currently are
fulfilling tasks allocated by the
Iraqi administration. During
the visit of our Prime Minister
it was decided that the future
of the camp would be decided
together. Our representative is
continuing technical discussions
on this issue.
Referendum decision
Both DAESH and the PKK are joint
enemies of Turkey and Iraq.
Likewise, other terror organizations must be eliminated in order to achieve stability in Iraq.
Turkey will be the greatest supporter of Iraq. Our expectations
from Arbil are clear and simple.
Announcements are continuing
that discussions are ongoing in
Arbil and Baghdad to accommodate the demands. Our approach favors the unity and solidarity of Iraq.
Statement regarding the joint operation of Iran and Turkey against
the PKK
The Minister for Foreign Affairs
Caferi said, “The presence of
the PKK on Iraqi territory is the
result of a weakness in security.
We cannot allow terror organizations to harm neighboring
countries. We will have meetings regarding possible joint
operations. We will gladly accept a proposal in this regard.
The solidarity of Iraq must not
be jeopardized”.
www.yenisafak.com
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Iraqi Turkmen: Looking Ahead to
the Future After Daesh*

Since the fall of the regime
of Saddam Hussein, the
Turkmen in Iraq have been
struggling to carve out a
space for their community
alongside other minorities
such as the Kurds and the
Assyrians. The capital of
the Iraqi Turkmen, Kirkuk,
was even invaded by Daesh
in 2014 before the terrorists were chased by Kurdish
forces who still occupy the
city to this day. To counter
the processes of Arabisation and Kurdification that
are putting Iraqi Turkmen’s
culture under threat of assimilation, their leaders are
considering propositions
for self-rule.

ner, representing a rare
occasion when Iraq’s thirdlargest ethnic group united
to defend the community.

joined ISIL – a dark twist in
a war that has seen many
communities pitted against
each other.

Fighters representing the
roughly two to three million Iraqi Turkmen – approximately 10 percent of
Iraq’s population – are part
of a wider mobilisation to
defend what they call Turkmen Eli, or “Land of the
Turkmen”. This thin swath
of land extends northwest
to southeast along the
frontlines between ISIL,
the Iraqi army, and the
Kurdistan Regional Government (KRG).

Arshad al-Salihi, head of the
Iraqi Turkmen Front, has
called for the establishment of an autonomous
zone following the retaking
of Turkmen regions around
Mosul. But many doubt the
feasibility of such a zone,
particularly given the sectarian divisions that have
torn Iraq’s Turkmen apart
since the toppling of Saddam Hussein in 2003.

The following article was
published by Al-Jazeera
When fighters from the Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIL, also known as
ISIS) group captured Kirkuk
last October, hundreds
of people poured onto
the streets to help security forces fight back in the
northern Iraqi city.

Since 2014, thousands of
Turkmen have signed up to
fight against ISIL, including
with the Popular Mobilisation Forces (PMU), a group
of predominantly Shia militia that have provided
vital momentum to Iraq’s
war effort but have been
also repeatedly accused of
committing human rights
abuses.

Iraq’s Turkmen have suffered
immensely since ISIL’s
emergence. Mehdi alBeyati, a spokesperson for
the Turkmen Rescue Foundation and former Iraqi
minister of human rights,
estimates that 600,000
Turkmen have been driven
from their homes and scattered into refugee camps.
Another 1,200 Turkmen
women and children are
still being kept as hostages.

Among them were dozens of
fighters under the blueand-white Turkmen ban-

The anti-ISIL Turkmen fighters find themselves facing
other Turkmen who have

“We were completely unable
to defend ourselves when
the conflict began,” Beyati
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told Al Jazeera, noting that
the Iraqi government had
previously refused to arm
the Turkmen. Meanwhile,
he said, “every single Turkmen region has faced the
devastation of its infrastructure - from schools to
hospitals, from markets to
social services. Economically, everything collapsed.
There needs to be serious
and urgent reconstruction as well as protection
before any refugees will
return home.” The Turkmen have been an integral
part of the multicultural,
multi-confessional mosaic
of northern Iraq or centuries. But after Saddam Hussein took power in 1979,
the group became caught
up in a violent struggle to
cement Arab national identity.
In the 1980s, they were targeted, alongside Kurds
and Assyrians, by “Arabisation” campaigns that drove
them from their villages
and replaced them with
Arab population, part of an
effort to make ethnic separatism less feasible in Iraq’s
border regions. The Turkmen language was banned,
as were Turkmen names.
“Because of what we lived
before 2003, many hoped
that a new era would begin for Iraq after the fall
of Baathist dictatorship,”
Beyati said. “Unfortunately, we entered a new stage
of repression.”
The lack of security and economic stagnation across
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Iraq led to violence in the
years that followed. The
political system installed
during the US occupation was based on sectarian representation of Shia
Arabs, Sunni Arabs, and
Kurds.
But the Turkmen were left
out, and the system led to
increasing social sectarianisation. About 60 percent
of Turkmen are Shia Muslims, while most of the remainder is Sunni, although
roughly 1 percent are Catholic.
Saad Salloum, a Baghdadbased advocate for minority rights, noted that “after
2003, sectarianism took on
a political character in Iraq
it had never had before.
“There is no alliance unifying
Turkmen - they’ve all made
alliances with other political parties, and so there is
no representation of the
Turkmen as Turkmen,” he
said. “The primary challenge facing the Turkmen
community currently is internal.”
The city of Tal Afar offers a
sobering example. It was
once home to 200,000
Turkmen, mostly Sunni. As
sectarian identity became
increasingly important in
everyday life and violent
incidents against the Shia
minority grew in number,
the community was left
increasingly ghettoised. A
2007 double truck-bombing slaughtered more than
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150 people and shattered
the veneer of calm that
had previously masked
tensions.
When ISIL swept through Tal
Afar, it fuelled sectarian
tension in the city pitting
Sunni Turkmen against
Shia Turkmen, who were
expelled en masse. It is
unclear whether those taking part in the violence will
reintegrate post-war alongside the group’s victims, if
and when they return.
Calls for Turkmen autonomy
in Iraq avoid delicate questions such as these. Instead, they look to similar
self-rule proposals by religious minorities such as
the Yezidis and Assyrians
as inspiration. Both groups
have received widespread
international attention, but
the Turkmen’s plight has
been largely ignored.
Beyati, whose organisation
aids Turkmen refugees,
argued that the presence
of an autonomous region
could reassure refugees
hoping to return to their
homes. “We are demanding international protection be extended over
Turkmen and other minority regions around Mosul,”
he told Al Jazeera, suggesting a district be created
through which Turkmen
could advocate for themselves. He also stressed
the need to expand Turkmen representation in the
Iraqi central government,
through a parliamentary
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quota that would guarantee seats proportional to
their numbers.But even if
such a proposal manages
to bring the fractured Turkmen community together,
it’s unlikely to succeed
without the presence of
armed forces to protect
returnees. “Turkmen refugees are afraid they will be
prevented from returning
to their homes by local actors interested in creating
demographic
changes,”
Beyati added.
Threats of demographic warfare haunt Turkmen history. Following Saddam
Hussein’s ousting in 2003,
Kurdish forces across
northern Iraq began a
process of Kurdification,
ostensibly to reverse the
Arabisation policies of previous decades. In practice,
this meant uprooting tens
of thousands of civilians
who had been forced to
move to the area through
no fault of their own.
Turkmen were targeted, as
Kurds sought to cement
their numbers in areas
they hoped to incorporate
into a future independent
Kurdish state.
Nowhere are Kurdish-Turkmen tensions clearer than
in Tuz Khurmatu, a city
90km south of Kirkuk. The
population is split between
Sunni Kurds and Shia Turkmen, with Turkmen forming a bare majority.
But in recent years, Kurdish
48
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forces have been in charge
of security – and Turkmen
claim that dozens of people have been forced from
their homes as a result.
Turkmen have organised
militias to protect themselves and clashes have
erupted repeatedly, with
the city now divided into
barricaded cantons.

the country’s interest in
Iraq was based on security concerns. “Both Turkey
and the KRG are concerned
about possible refugee
flow if things in Mosul go
wrong,” Kenar said, noting
United Nations warnings
that up to one million people could flee. “Where will
these people go?”

Kirkuk is no stranger to such
divisions, either. In 2014,
ISIL briefly occupied the
city before being driven
out by Kurdish fighters.
They have not left since.

She added that Turkey fears
Iranian influence in Iraq
through its support for the
PMU, the Shia-dominated
militias that have been involved in forced disappearances and killings of Sunni
civilians.

KRG authorities have been
intentionally vague about
the future, leaving room
for leaders with their own
designs. Since the October
attack on Kirkuk, authorities have expelled Arab and
Turkmen refugees who fled
ISIL-controlled areas, accusing them of “terrorist”
connections.
Locals cried foul, but were powerless to stop the move.
Historically, the Turkmens’
most ardent backer has
been Turkey, which is also
an ally of the KRG. Since
Iraqi forces began preparing to take Mosul from
ISIL, Turkey has stressed its
intention of participating,
drawing Iraqi ire. Baghdad
has seen repeated antiTurkey protests, as many
see the move as an attack
on Iraqi sovereignty.
But Turkish journalist Ceren
Kenar told Al Jazeera that
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“The violence the [PMU] uses
against civilians is not less
than what ISIL does,” she
claimed. “Many civilians
in Mosul are afraid of revenge killings.”
Many Iraqis, however, are unmoved. Rasha Al Aqeedi, a
research fellow at Al Mesbar Studies and Research
Centre in Dubai and a Mosul native who lived there
until 2013, said that many
Iraqis opposed Turkish intervention and see it as
an “invading power” that
could threaten national
sovereignty.
She also described the proposals for Turkmen autonomy as “unrealistic”,
adding that “for the time
being, we’re going to see
the rule of whoever has
arms on the ground”.
* UNPO, February 15, 2017
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بيـــان

تعلن األحزاب التركمانية رفضها
إلجراء االستفتاء في  25أيلول
 2017كونه يخالف الدستور
العراقي وتعتبر قرار مجلس
محافظة كركوك المتخذ بتاريخ
 92آب  2017بغياب األعضاء
التركمان والعرب ،إلقحام كركوك
في االستفتاء خطوة أحادية تفتقد
الغطاء الشرعي والقانوني وترسخ
التفرد بإدارة المحافظة وتنسف
الشراكة والتوافق في كركوك
وهي محاولة لفرض أمر واقع ال
تقبل به االحزاب التركمانية.

إن العراق اليوم يمر بمرحلة حرجة
وحساسة وإننا نعيش األيام
االخيرة إلعالن االنتصار النهائي
على عصابات داعش اإلجرامية
وينبغي علينا جميعًا توحيد الجهود
لمحاربة اإلرهاب واإلسراع
بتحرير المناطق المتبقية تحت
سيطرة التنظيم اإلرهابي وخاصة
منطقة الحويجة التي لن تستقر
االوضاع األمنية في محافظة
كركوك إال بعد تحرير هذا الجزء
المهم من محافظة كركوك وإن أي
تأخير في البدء بعمليات تحرير

الحويجة سيلحق الضرر بكل أبناء
المحافظة.
كما تدعو األحزاب التركمانية
الرئاسات الثالث لإلضطالع
بواجباتها التي اناطها الدستور
لهم بالحافظ على وحدة العراق
وسالمته واستقالله وسيادته.
كما ندعو كل أبناء شعبنا التركماني
لمقاطعة االستفتاء وعدم المشاركة
به ولن نعترف بنتائج االستفتاء
ولن نتعامل مع معطياته ونعتبره
كأنه لم يكن.
إن تقرير مصير كركوك لن يتم إال
بالتوافق والحوار بين مكوناتها
وإن فرض إرادة مكون واحد لن
يكتب له النجاح وسيكون مصيره
الفشل.
الجبهة التركمانية العراقية حزب
تركمن إيلى
حزب العدالة التركماني العراقي
حزب القرار التركماني
حزب الحق التركماني حركة الوفاء
التركمانية
اإلتحاد اإلسالمي لتركمان العراق
تجمع القوميين التركمان
 9أيلول 2017
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ويكتب  ،ألنّه ال حاجز يقف أمام
القلم كالطير ال سماء تقيّد حركته.
ماهو جديدك للفترة المقبلة بعد العودة
الى تلعفر؟
الصوفي :جديدي ما عشته في تجربة
النزوح  ،ألني من خاللها اترجم
يوميات ومعاناة اآلالف من
أحبتي من حولي وتضحياتهم
وصور البطوالت التي سُ جّ لت هنا
وهناك ،فجمعت كل هذه الصور
في مجموعة “الرحيل الى الغياب
“وهي قصائد من وحي النزوح
وسترى النور قريبا.
تلعفر هي الرئة التي من خاللها نتنفس
الحياة  ،وهي األم التي تع ّد لنا
ترتيب حياتنا اليومية وهي عنوان
جبهتنا وهي وجهتنا اينما كنّا  ،فهي
كذلك لي قبل التحرير وبعده .
هل لديك من كلمة اخيرة تقولها لمدينة
تلعفر؟
الصوفي :أقول للحبيبة تلعفر :
ٌ
ِّ
ُنشغل
فيك م
تّلعفر
َالحب ُكلّي ِ
ُ
كالمجانين ..
غدوت بشوقي
حتى
ِ
َ
ُ
ُ
كنت معي
انّى اتجهت  ،وطال
الدرب ِ ،
ووجه ُِك السَّ مْحُ أمسى لي عناويني ..
َ
المناديل لي لو أدمعي هَ َطلَ ْت
كنت
ِ
ولو أُ
ّ
كنت تلحيني ..
رحي
ي
ن
غ
لجُ
ِ
صلّي ُ
ُ
ْت نحوك حينَ
الحزن داهَ مني
ّ
فأنت ُكلي وإيماني وتكويني ..
وأنت كل ثواني العمر يا وطني
َ
واحة الخير « يا أم البساتين «
يا
وفي مسك الختام اقول باختصار
احبائي الشعراء انتم تمثلون الجزء
االساسي للشخصية المعنوية
لمدينة تلعفر ,والمفتاح الثقافي
واالدبي واالنساني واالجتماعي
والحضاري للمدينة ,اجعلوا حب
تلعفر في كتاباتكم الشعرية دائما
حتى يصير كالماء والهواء وكما
قال الشاعر اللبناني نزار القباني :

وكانت هناك رسالة الشاعر التلعفري
محمد ساعد اوغلو الى جميع
االخوة الذين حظروا اللقاء .

داود قبغ
حل جمع من شعراء تلعفر الكرام
ضيوفا علينا في انقرة للفترة
من  15/5--- 11/5وكانت من
أجمل أيام العمر حيث قضيناها
في اللقاءات واالمسيات الشعرية
وزيارة بعض المناطق السياحية
واالسواق

لتنطلق العيون بالبكاء لتذرف الدموع
ابتهاجا إلستقبال النظرات الدافئة
المعبرة باالخوة الصادقة

ولكن لالسف مرت االيام سريعا
فكما استقبلناهم باالحضان والدموع
ودعناهم ايضا بنفس الطريقة

التي تراءى من خاللها مدينتنا
العزيزة (تلعفر)والتي تجمعنا

فشكرا لكل من سعى من اجل لم شمل
االخوة

التقينا في المطار بشوق ولغة
نعم التقينا األحبة وااللسنة التي تنطلق
بالحب واللقاء السرمدي سكتت عن
النطق وأبدت تحفظها

أن شاء هللا تحت خيمة حب ووئام
وشوق وحنين بفكر نقي وعقل سليم
ومحبة صادقة من القلب إلى القلب
نعم تلك اللحظات الجميلة إعادتنا
إلى ماضينا ليعانق حاضرنا لنرسم
مستقبلنا الزاهي كما كان ماضينا
الزاهي الجميل
هناك تذكرت قول الشاعر
افكرفي الماضي فيأتي خياله
جميال أمام العين ثم يزول
ولكن خيال ماضينا الزاهي في قلوبنا
اليزول وهاهم أعادوها ببهجتهم
وبمشاعرصدقهم فالف تحية من
القلوب المشحونة باإلشتياق إلى
القلوب المحبة للخير والعطاء
استقبلناكم ولكن لن نودعكم إلنكم
في قلوبنا مكانتكم ومحبتكم
وقال الشاعر التلعفري

وشكرا للشعراء الذين حضروا وادخلوا
البهجة للنفوس
والتقينا من بعد ألف فراق
بعدما فاضت بالدموع المآقي
فاحتسينا كأس الوداد زالال
يا سعود االخوان عند التالقي
وختاما احب ان اقول بأن ّ
لكل مبدع
ّ
ّ
ولكل
ولكل شكر قصيدة،
إنجاز،
ّ
مقام مقال ،ولكل نجاح شكر
ّ
الشكر نهديه
وتقدير ،فجزيل
للشاعران القديران االستاذ رضا
چوالق اوغلو واالستاذ مقداد حودي
اوغلو واللذان كانا سببا اساسيا في
إنجاح هذا الملتقى وكذلك كل الشكر
والتقدير الى كل من حضر وساهم
في انجاح هذا اللقاء

ساكتب واكتب حتى يصير الحب في
وطني كالماء والهواء.
تموز-ايلول Temmuz-Eylül/July-September 2017

العدد Sayı/Issue 75

السنة Yıl/Year 19

ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /

50

KERKÜK VAKFI

تتباهى بالشاعر والقبيلة التي ينتمي
اليها ,هذا الشاعر كان يأمن من
التعرض الكالمي واألنتقاد ألن
لديها من يدافع عنها .. .وكل شاعر
في أي مجتمع كان أذا سخر كتاباته
لرسم السالم وبناء جسور المحبة
والدعوة الى وأد الضغينة حتما
يحصد من حوله نتيجة هذا الجمال,
ألن الشعر يدخل البيوت كل يوم
سواءا مقروءا كان أم مرئيا.

لشعوب قومي شقة وشقاء
إن كدرت توب الزمان صفاءنا
فلنا بدفن الماضيات صفاء
وقال الشاعر ابزر عباس في قصيدته
بعنوان نقوش على جدران المدينة
مدينتي حلوتي يا كل أمنيتي
ياقطعة الروح يا عمري الثاني
بيني وبينك أيام لها عبق
لآلن محفورة في عمق وجداني
أيام نرسم احالما ملونة   
ومحل الشوق بحرا دون شطان
يا للطفولة كم ذكرى تركت بها
في اللعب في الحوش أو في سطح
جيران
فقد اجرى الكاتب التلعفري ذنون قره
باش حوارا رائعا مع الشاعر
التلعفري زينل الصوفي.
فيقول الكاتب الذي اجرى الحوار
تلعفر في عيون الشعراء .وهم يرسمون
جسور التواصل والمحبة اليها.
والشاعر منذ القدم يمثل الجزء
األساسي لقبيلته ومجتمعه وبلده.
وهو كالصحفي ,فلم تكن هناك
صحافة وال نقابة ,فالشاعر هو
الصحفي ,وهو كان حال لسانهم
في الدفاع واألنتقاد ,حيث يصور
المواقف التي يعيشها بأيجابياتها
وسلبياتها ,ولديهم الجرأة األدبية
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والثقافية في توجيه األنتقاد ,وكما
قال الشاعر الكبير المتنبي :الرأي
قبل شجاعة الشجعان ,وفي أمسية
يوم الجمعة  12/5/2017التي
أقيمت في مركز أغاثة النازحين
(قزالي) حيث ضمت نخبة متميزة
من شعراء تلعفر الذين لديهم فعالية
أثراء الحياة الشعرية والثقافية
في مدينة تلعفر وقد رسمت على
شفاهم أبتسامة وألفة وصداقة
وحلم وحنين ,رغم ثقل هموم
الدنيا والحرمان ومرارة الغربة,
ويجعلون كتاباتهم بلسما لجرح
الحياة ,ومع هذا بقيت تلعفر وحبها
تعيشان في فؤادهم ,والتقينا شاعرنا
المحبوب زينل الصوفي ليتحدث
الى جمهور القراء ومحبيه من
خالل هذه السطور ,وكان مدخلي
للقاء ما قالتها الفيلسوفة األسبانية
ماريا ثامبراتو بأن الشعر أجابة
والفلسفة سؤال فالشاعر يصل الى
الحقيقة قبل الفيلسوف ,واألجابات
تجعل العالم ألطف وأكثر أمنا.

سؤال :هل الغربة والنزوح تضيف
شيئا جديدا للمشهد الثقافي واألدبي
من حيث أثراء الشعر أو القصيدة؟
الصوفي :يقول الشاعر عبدالوهاب
البياتي « كل مغامرة وجودية تُنتج
مغامرة لغوية « ايمانا منه أن أية
تجربة يعيشها الشاعر يكون أثرها
جليا في كتاباته  ،فالذي يعيش
الحرمان يكون األلم ما يكتب ،
والذي يفارق حبيبته يُبكيها  ،ومن
يدفن عزيزا عليه يرثيه بحروف
شجية  ،فكيف اذا عاش الشاعر
كل هذا بتجربة واحدة  ،فالغربة
والنزوح وترك الديار كلها غدا
نصيبا ليوميات الشاعر.
هل وصلت لديك قناعة بان الشعر
سوف يمنحك معنى حقيقيا للحياة
بعد ترك الديار؟
الصوفي :الشعر هو المعنى الحقيقي
للشاعر في كل عصر  ،وفي كل
تجربة  ..ولكن يصبح وطنا اذا
فارق الشاعر وطنه الحقيقي ألنه
من خالل كلماته يجوب أحياءه
 ،ويش ّم تربته  ،ويرسم مالمحه
الغائبة بفرشاة قصائده  ..فالشعر
هو اقرب طريق للشاعر المغترب
للوصول الى وطنه البعيد ..

السؤال :هل للشاعر دور في تحقيق
الوعي األمني المجتمعي؟

هل من قيود للشاعر في كتابة الشعر؟

الشاعر زينل الصوفي :الشاعر في كل
عصر له بصمته وهو يمثل مجتمعا
والواقع من حوله ,لذا أعدوه ناطقا
باسم األحداث التي يعاصرها,
وكانت العرب في عصورها األول

الصوفي :القيود اشكال  ،فمنها فكرية
وأخرى اجتماعية وأخرى فئوية
واخرى قسرية ..والشاعر الحقيقي
يعرف كيف يتخلص من كل هذه
القيود ويمزق القضبان من حوله
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حتماً على تكرار هذه اللقاءات والتي
تجمع الشباب واألدباء والفنانين
وغيرهم ممن تتوفر لديه الميزة
الخاصة لجمع الشمل واألهل.
توالت كلمات الشكر والعرفان على كل
من ساهم في إنجاح هذه المبادرة
بدأً باالستاذ “فاتح” رئيس الوقف
التركماني والذي كان كريماً جداً
مع الزائرين وحاضراً في معظم
فعالياتهم كما كان الستقباله لهم
في مكتبه ودعوتهم إلى مادبة
الغداء على شرفهم أبلغ األثر في
نفوسهم وكذلك األستاذ “عادل
سالبي” الذي كان له دور استثنائي
في نجاح اللقاء والذي كان أول
المستقبلين لهم وآخر المودعين
كما أنه كان حاضراً معهم في كل
فعالياتهم ونشاطاتهم.
إن هذه المبادرة لم تكن لتنجح هذا النجاح
الباهر لوال الجهود الخيرة من
الجميع مسؤولين وعاملين فالجميع
وقفوا وقفة رجل واحد مسؤول عن
إنجاح واجبه المحدد خدمة لمدينتهم
تلعفر موطن التركمان.
إنتهى اللقاء وجميع أهالي تلعفر
يترقبون الخطوات الالحقة التي
تجمع شملهم من جديد في أرض
المحبة تركيا قبل أن يعودوا إلى
أرضهم ومدينتهم بعد تحريرها من
دنس “داعش”.
ويقول الكاتب
وكما نقل لنا الكاتب واالديب التلعفري
ذنون قره باش مجرى هذا اللقاء
الجميل قائال -:
روح الحب . .الشعراء والمغنون
لقاءات وأمسيات . .محبة وأخوة
وصداقة.
[ :في صباح يوم الجمعة الماضي
 12/5/2017عقد إجتماع في
مركز إغاثة النازحين في أنقرة
(قزالي) وأول هذا اللقاء الذي ضم
نخبة متميزة من شعراء تلعفر,
تموز-ايلول Temmuz-Eylül/July-September 2017

وتميز بالمصارحة وااللفة واألخوة,
وقدم المشاركين في هذا االجتماع
من خالل تحاورهم وارآئهم
عرضا وشرحا عن دور الشعر
والشعراء في الحياة ,حيث أكدوا
على هوية تلعفر التركمانية وحبها
في الوجدان ,وإيجاد سبل تحقيق
احالمهم التي تراودهم ,وسبل
توحيد الصف الوطني والثقافي,
ومن ثم تحاورهم في مستقبل الشعر
واالقتراحات لتطوير الواقع الثقافي
واألدبي واالرتقاء باإلنسان روحا
وعقال ,وقد أصر المشاركين على
تحقيق النجاح المرجو والهدف
المراد من هذا التجمع الشعري
الرائع ومواجهة التحديات وخطر
التشدد ,ونبذ الطائفية التي جرت
أهالي تلعفر نحو الويالت ,وأمال
لعودة تلعفر إلى وضعها الطبيعي
من حيث االستقرار واألمان,
وخالل اإلجتماع أتفق الجميع
على تشكيل رابطة الثقافةواالدب
,وتم إختيار الثالثي لهيئة الرابطة
رضا جوالق رئيسا وداود قبغ
النائب االول وابزر عباس النائب
الثاني ,وتمنى الحضور للهيئه
بالتوفيق والنجاح في ادارتها ,وفي
مساء الجمعة انطلقت افتتاحية
المهرجان الشعري في المركز
أعاله  ,وقد تغلب حب تلعفر على
ألسنة الشعراء ,حيث تولى إدارتها
الزميل الشاعر المبدع مقداد حودي
 ,وتضمن حفل المهرجان كلمة
افتتاحية قيمة وهادفة للشاعر
حودي,وكان عريف الحفل الشاعر
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الشاب وعد حودي أبدع في اإللقاء
والتقديم على طريقة والده المبدع
(مقداد) وعرض أغنية تراثية
للمغنين رباعي التشكيل كل من
مشتاق علو وبسام سنجار وعلي
جان وبهجت عالمن وعازف
العود عبدهللا جاويش ,حيث أعادوا
الذهان الحضور المقام وااليقاع
التلعفري ,ثم جاء دور الشعراء
وكلهم لبسوا ثوب التألق ,وهذا
حق من حقوقهم الشعرية ,وقد بدأ
الشاعر الشعبي رضا جوالق من
خالل تقديمه خالصة كرست فيها
للموروث األصيل لمدينة تلعفر,
حيث دار الزمان كلماته من
سنوات بعيدة وكأنه يحدثنا اليوم
في هذه األمسية الرائعة وعلى
لسان الشاعر جوالق عن حكايات
وعادات وسلوكيا وقيم وأمثال مما
جعلت الحياة ببساطتها ونقاوتها
حلوة وجديرة بأن تعاش بمحبة
وأخالص ال شائب فيها  ...وعذرا
الخواني الشعراء الذين يكتبون
بالتركمانية وقد وجدت صعوبة
في كتابة كلماتها ولهم مساحة
أخرى في كتاباتي القادمة بعون
هللا ,وابدأ بالشعراء الذين كتبوا
بالعربية .منهم :الشاعر المبدع
ازهر المال :قال في قصيدته:
وترك شعور الطائفة جانبا
فالطائفية حية رقطاء   
وذر الحزازات التي حزت بنا
زمنا فكل صنيعها اسواء
هي والوقيعة تؤمان وفيهما
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ملتقى شعراء تلعفر في انقرة
محمد التلعفري
ليس هناك أجمل من موعد اللقاء بين
األحبة أو بين األصدقاء ،موعد
انتظره اخوانهم بفارغ الصبر في
انقرة ،فشوقهم زاد ،وحنينا ال حدود
له ،فعندما اقترب اللقاء زادت الدنيا
بهجة وسرورا ،تألألت أعينهم
ّ
ترقبوا حضورهم
بدموع الفرح،
الذي يمأل حياتهم أمال وبسمة؛ ألن
فراقهم صعب زادهم حزناً وألماً،
فقالوا لهم أهال بكم ،
فالكل ابدوا شكرهم لوقف تركمان ايلى
والى كل من سعى وساهم في هذا
اللقاء .
بتاريخ  3/5/2017دعت وقف
تركمان ايلى للتعاون والثقافة في
تركيا السادة الشعراء التركمان
المدرجة اسمائهم ادناه للحضور
الى المهرجان الشعري التركماني
لشعراء تلعفر والتي أُقيمت في
أنقرة من تاريخ
( )11-5-2017الى .16-5-2017

األسماء -:
 .1الشاعر رضا محسن چوالق
 .2الشاعر جاسم محمد شريف بابا
 .3الشاعر فاضل عباس قاسم چوللى
 .4الشاعر أزهر محمد يونس حيدر
ّ
ألمل
 .5الشاعر ذنون محمد يونس ّ
طلوى
 .6الشاعر قاسم علي جان سليمان
 .7الشاعر إحسان فيصل پرچه باغلى
 .8الشاعر أبزر عباس أبزر
 .9الشاعر محمد اسماعيل عباس ّ
مشو
.10الشاعر حسين حيدر حسين عوج
.11الشاعر زينل محمد ويس الصوفي
.12الشاعر علي عبد الكريم
.13اإلعالمي حسن علي رضا مراد
.14اإلعالمي غالب جميل يونس ّ
سطو
وبعد حظور اللقاء من قبل المدعوين
يقول لنا الكاتب التلعفري محمد
أفندي موضحا بداية هذا اللقاء قائال-:
بادر االستاذ “قاسم قرة” مسؤول
الجبهة التركمانية الفرع الثاني في
تلعفر الى مفاتحة األستاذ “فاتح”

رئيس الوقف التركماني في أنقرة
إلرسال عدد من الشعراء إلى
أنقرة بغرض حضور مهرجانات
مشتركة بينهم وبين الشعراء
األتراك وشعراء تلعفر المتواجدين
في تركيا وتمت الموافقة على الفور
وأوُعز إلى المسؤولين في الوقف
التركماني لضرورة إنجاح وتقديم
الدعم الالزم والغير المحدود
للفعالية وقد تحولت دوائر الوقف
التركماني إلى خلية نحل وتشكلت
اللجان المختصة إلبراز هذه
المبادرة المخلصة.
حققت هذه المبادرة كل نجاحاتها
المرجوة من إقامتها بل أكثر
من هذا فقد تم استحداث رابطة
ثقافية تجمع كل شعراء تلعفر أين
ماوجدوا وتمت تسمية األستاذ
“رضا جوالق” عراب الشعر
التركماني رئيساً للرابطة و مهمتها
تحدد مسار العمل الثقافي والفني
وتسعى إلى إنشاء البيت الثقافي
التركماني في تلعفر.
بطبيعة الحال إن األمل دائماً معقود
على الطبقة المثقفة في نشر الوعي
المجتمعي لذا فإن إختيار هؤالء
األدباء والمثقفين كأول ربط يتبنى
التقارب وكسر الحاجز النفسي بين
أبناء المدينة الواحدة هو اختيار
محمود ومدروس ومحسوب ،وإن
نجاح مهمتهم سيساهم حتماً للمزيد
من النجاحات واللقاءات مع باقي
أفراد المدينة ،لذا فإن األمل معقود
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”مطبوعات “وقف كركوك
في المكتبة البريطانية

تعتبر المكتبة البريطانية « بريتيش
ليبريري « ثاني أكبر مكتبة في
العالم بعد مكتبة الكونغرس في
الواليات المتحدة األمريكية .ومن
ضمن ماليين الكتب فإن قسم
دراسات الشرق األوسط وآسيا
وأفريقيا يحتل مكانا بارزا في
المكتبة المذكورة ويحتوي على
كنز من المعلومات.
وقد بدأت عالقة “وقف كركوك”
بهذه المكتبة بمبادرة من الناشطة
التركمانية ورئيسة رابطة اتحاد
الجمعيات التركمانية العراقية في
القارة األوربية وبريطانيا السيدة
سندس عباس التي التقت بمشرف
القسم التركي في المكتبة الذي سأل
عن عنوان مناسب للتعرف على
المطبوعات التركمانية العراقية
فبادرت بتوصيتها باالتصال
بمؤسسة وقف كركوك.
وقد أرسلت إدارة وقف كركوك
جميع مطبوعاتها باللغات التركية
واالنجليزية والعربية كهدية الى
المكتبة العريقة وكما تم تحويل
الكتب المكررة من قبل المكتبة
المذكورة الى مكتبة جامعة لندن
المشهورة بدراسات الشرق
األوسط.

الحديث فيه عن ضرورة التواصل
المستمر بين وقف كركوك والقسم
المذكور .كما اقترح هورموزلو
على القسم التواصل مع نادي االخاء
التركماني في بغداد للحصول على
مطبوعات النادي وقد تم االتصال
فعال برئيس النادي الدكتور نجدت
يشار بياتلي الذي تولى فورا تزويد
المكتبة البريطانية بمطبوعات
النادي التركماني.
وسيقوم السيد أردمان مشرف القسم
التركي في المكتبة المذكورة
بزيارة اسطنبول قي شهر اكتوبر
من عام  2017وزيارة مؤسسة
وقف كركوك للتباحث حول أسس
التعاون الوثيق.

وقد زار رئيس وقف كركوك أرشـد
هورموزلو المكتبة البريطانية في
لندن مؤخرا والتقى بمشرف القسم
التركي والدول الناطقة بالتركية
مايكل أردمان في لقاء موسع تم
تموز-ايلول Temmuz-Eylül/July-September 2017
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ً
أهال لها أعظم ممّن تبوّأوها.
وفي مجال المناصب التركمانية -إن
جاز التعبير -فقد فاتح َتني بإصرار
في صيف عام (- )2009وقتما
ً
ُ
ممثال لجبهتنا التركمانية في
كنت
ُ
“سوريا ولبنان” مدعوا لإلحتفاء
بالذكرى 50/لمجزرة “كركوك”
الشنيعة -أن ّ
أرشح ذاتي إلنتخابات
(نيسان )2010/وتكون لي خير
ُ
فرفضت ذلك
وس َند...
عون
َ
ّ
ً
ً
منأى عن
موضحا أني سأظل في
هذه األمور لألسباب اآلتية-:
• إلسناح الفرص أمام الشباب للعمل
في الساحة السياسية.
ُ
شغلت مناصب -ولو لم تكن
• كوني
ً
عالية وفقا لطموحاتي -فال حاجة
لي لغيرها.
ُ
إقترفت ذلك ((الخطأ)) ،وقتما
• قد
ُ
قبلت منصب “عضو تركماني
مساعد” لدى “مجلس الحكم
اإلنتقالي” عام ( )2003قبل أن
أق ّدم إستقالتي الخطية بعد شهرين
كون ((معظم)) أعضائه األصيلين
نصبهم األمريكيون ال يمتّون
الذي ّ
إلى “العراق” بصلة.
• تركي العمل في “هيأة إعادة
تشكيل وزارة الدفاع العراقية”
عام ( ،)2004جراء عدم أخذ
القائمين عليها بآرائنا وتوصياتنا.
ُ
لست على إستعداد مطلق أن أكون
•
ً
نائبا في برلمان وال بمنصب حتى
لو كان وزيراً في مجلس يرأسه
أحد هؤالء القائمين على أمور
(عراق ما بعد  ،)2003كان
يحلم في يقظته ومنامه بلوغ باب
دائرتي ومسكني ومصافحتي...
فال حاجة لي بهم وألي منهم.
• إكتفائي بمنصب “ممثل الجبهة
التركمانية العراقية في سوريا
ولبنان” ،والذي قال البعض من
األعزاء وقتما ُ
قبلت إشغاله(( -:أن
“صبحي ناظم” هو من يُشرّ ف
هذا المنصب من دون أن يشرّ فه،
فهو أرفع منه بكثير)).
• سأبتعد عن هذا المعترك في
“العراق” لما شاب ساحته من
55

فساد مقيت وسرقات وإستغالل
نفوذ ،فأمسى إسم كل سياسي
ملتصقاً
بالسحت
عراقي
الحرام واللصوصية والرشاوى
ّ
المتلكئة
واإلختالسات والعقود
وعمليات القتل واإلغتياالت
والتفجيرات والمؤامرات والغدر
بالصديق واألخ وإبن العم في
سبيل الثراء على حساب هذا
الشعب المخدوع.
ُ
لست على أدنى إستعداد
• لكل ذلك
لتلحق بسمعتي أية شائبة بعدما
ُ
إقتربت من العقد السابع من
عمري جراء هذه السياسات العفنة
وأصحابها.
ُ
قذفت الكرة في
وأستذكر جيداً أني لـمّا
ّ
لترشح ذاتك ،فقد أجبتني-:
ملعبك
ً
“حسنا ...إذا كانت لديك كل هذه
التحفظات ،فكيف تدفعني إلى هذه
المحرقة بعد تمتّعنا بنظافة اليد
َ
ُ
وحسن األداء وتشبّثنا بالمُثل التي
حافظنا -وسنحافظ -عليها بفضل
هللا وعونه”.
ُ
فوجئت به في هذه األيام
ولكن الذي
المُحزنة -رغم يقيني بمكانتك
العالية لدى الجميع -ذلك البكاء
الصارخ وتلك الحناجر المبحوحة
والرسائل المعبّرة والعبارات
الـمُحزنة التي إنهالت علي -فور
علم أصدقائك بوداعك ُ
الفجاء
لهم  -مع ساعات الصباح الباكر
ليوم (الثالثاء/25-تموز)2017/
ولنهارين متواصلَين -من أحبائك
َ
في أيام الدراسة والنضال ألجل
التركمان ،وقتما هالَـهم فجيعة
وفاتك عن عمر ناهز ( )68سنة،
ُ
وعرفت الكثير عن شخصك
والكفاح ومدى شجاعتك وكتمانك
كنت أجهلهاَ ،
ألسرار ُ
ألنك لم ًتبُحْ
بها على مسامعي رغم تلك الوشائج
المتينة وجلسات المناقشات المعمّقة
َ
َ
أقسمت مجرد
كونك قد
بمفردنا،
يمين منذ ما يزيد على ( )4عقود
حُ بلى بأحداث جسام.
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وختاماً يبدو وكأن لحظة الفراق
ّ
المؤقت قد حلّتْ ،إذ ّ
يحز في نفسي
المتوجّ عة أن أو ّدعك بهذه السطور
الضئيلة ،والتي ال َت ْشفي ولو
جزءاً من إرهاصات فراقك ،أو
ّ
لتظل
َتحُ ّد من دموعي المنهمرة،
روحك الطيبة نبراساً ينير حياتي
ويصاحبني في ما َتب َّقى من حياتي.
ولكن الذي قد يُ َه ِّونَ
علي أنني وقتما
ّ
أفتقدكَ ،فلي في رفيقة عمرك
المتمثلة بأختي الوقورة السيدة
“سميعة” وأوالدكما األعزاء
“رؤيا ،علي ،أفنان” وأسباطك
وأحفادك ،ما يسرّ ناظريّ
ّ
ويخفف الحريق
ويه ّدىء روعي
الناشب في جوفي ،فهم -بال
الخلَف وفا ًء وأدباً
إستثناءِ -ن ْع َم َ
وتربية وأخالقاً ...وكذلك حال
إخوانك “نظام الدين ،حسن ،نهاد،
إياد” وعائلة المرحوم “رمزي”،
وأخ َت ً
يك “عايدة ،وشرمين”
وأوالدهم.
وفي حين أُخاطبك أن تنام رغيداً،
قرير العين ،هانئاً بملىء جفونك...
ّ
األجالء
فأنت َو َم ْن َسب ََق َك من
والشرفاء التركمان وآخرين
جاهدوا محاولين خدمة قومهم
هم السابقون ،ويبدو أن عشرات
من الطراز نفسه سيلحقون بك،
ما دامت “كركوك” وجميع بقاع
التركمان قد إنقلبت في ربوعها
الموازين ،وبات الساقطون ُ
وش ّذاذ
وس َفلَ ِت ِه
اآلفاق وحثاالت المجتمع َ
أسياداً في شوارعها.
العلي القدير
فوداعاً يا “غازي” ،ومن
ّ
والواحد األحد ،على روحك
الطاهرة المعطاء ،ألف ألف
أنت ٌ
فأنت َ
رحمةَ ،
أهل لها.
وأخيراً ال يسعنا ّ
إال أن نستذكر أن لن
إال ما كتب ّ
يصيبنا ّ
للا لنا ،وإنا ّلل
وإنّا إليه راجعون ،شئنا ذلك أم
العلي القدير التي
أبينا ،فتلك مشيئة
ّ
ال تُ َر ُّد.
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من بيت ج ّدك اآلخر “الحاج
علي قفيلجي” ،وخالك الحداد
التراثي المشهور “الحاج عمر”،
وتق ّد َ
مت في مراحل الدراسة،
َ
حتى إستحصلت البكالوريا عام
( )1972قبل أن تُقب ََل مطلع
عام ( )1973إلكمال دراستك
الجامعية في “تركيا” وتتخرج في
ً
حامال شهادة
صيف عام ()1978
“بكالوريوس” في التجارة فتعود
إلى وطنك من دون أن تواصل
دراستك المز َمعة إلستحصال
“الماجستير” لتشرف على إخوتك
الطالب بسبب تعرّ ض السيد الوالد
لجلطة دماغية شلَت نصف جسده
فغدوت أباً
َ
وأقعدته عن العمل،
ألشقائك وشقيقيتيك أكثر من كونك
األخ األكبر للجميع ،فإستظلّوا
بظاللك ورعايتك ومداراتك لهم
طوال عمرك.
وبعد خدمتك العسكرية التي طال
أمدها لـ( )5سنوات ،شاء قدرك
أن تنخرط في أتون الحرب
العراقية-اإليرانية وسط اللواء
المدرّ ع 6/في قاطع “الشالمجة”
قبل أن تُ َنقل إلى وحدات مقاومة
الطائرات المدافعة عن مدينتك،
َ
كنت في غضونها ((رفعة
وقد
رأس)) في إنضباطك وشجاعتك
وهدوئك وإتقانك لكل عمل تُ َكلَّف
بأدائه وإنعدام تسجيل أية مخالفة
أو غياب ولو ليوم واحد في أحلك
المواقف وأصعب الظروف،
َ
عملت
وبشهادة جميع قادتك الذين
تحت إمرتهم سواء في سنوات
الخدمة اإللزامية أو لدى سنوات
خدمة اإلحتياط في تلك الحرب
الضروس ،وباألخص منهم
صديقاي العزيزان “الفريق الركن
صبيح عمران طرفة” و”العميد
مقداد عبدالجبار الضاحي” اللذان
شهدا ّ
سني تجنيدك
بحقك في معظم ّ
للخدمة العسكرية.
وبعد أن تسرّ َ
حت عام ( )1983فقد

عُ يّنت بمنصب “معاون مدير
األسواق المركزية لمحافظة
كركوك” قبل أن تستدعى
لخدمة األحتياط عام ()1986
لـ( )3سنوات مُضافة لغاية
َ
فأديت األمانة
عام (،)1989
الوظيفية بكل نزاهة وحرص
وإتقان ،بشهادة مديرك “األستاذ
الجـلَبي”
زهير أحمد عبدالقادر َ
الذي وضع كامل ثقته بشخصك،
صالحياته
مطلق
وخوّلك
في التصرف بتلك األسواق
ومستودعاتها ،فقد كان على يقين
من نزاهتك وزهدك ،في حين لم
يتأثر منك سلباً كل من تعا َم َل معك
في تحقيق العدالة في توزيع مواد
ومستلزمات تبلغ أثمانها الماليين.
كما ال أحد ينسى دورك الشخصي
ُحرموا
لمراعاة الجميع كي ال ي َ
من المواد الغذائية في ظروف
ذلك الحصار الـ َمقيت على
بالدنا لـ( )13سنة ،فالكل كانوا
ممتنّين وشاكرين ...ولو كان
ّ
إلستغل ما
غيرك -عموماً-
يستطيع فيُمسي ((مليونيراً))
َ
فكنت
بين عشية وضحاها!!!
خير َمن مثّل عائلتك وقومك
في نظافة اليد التي أصبحت
اإلشارة بالبنان إلى أصحابها
من قبيل النوادر ،ولذلك ذاع
صيتك مرموقاً يحترمك الجميع،
َ
أفدت
وكوّنت صداقات وزماالت
َ
أفدت
بها وطنك أعظم بكثير مما
ذاتك وأوالدك ،كما دأب على ذلك
معظم الذين إستثمروا وظائفهم
إلثراء شخوصهم وأقربائهم في
الخفاء قبل ال َعلَن من دون إستحياء
وخجل ،قبل أن تضحى مديراً لتلك
األسواق المركزية بأمر وزاري
في (تموز.)2003/
ورغم عدم خوضي كفاحاً مشتركاً
معك ألجل قومنا بسبب فارق
العمر ومراحل الدراسة وكوني
ُ
إكتشفت
ضابطاً في الجيش ،فقد
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مؤهالتك القيادية بالصدفة َ
والقدَر،
وذلك في خريف عام ()1971
ُ
كنت برتبة “مالزم اول”
وقتما
ً
ً
نازال ضيفا في بيتكم ،حيث لم
يكن هناك ما يدعو إلى التكتّم
ناظريَّ وأنت تقود إضرابات
أمام
َ
الطلبة التركمان وإعتصاماتهم في
جزء من “كركوك” ،مستثمراً
أتباع تنظيمك وتحركهم ضمن
مسؤوليتك ،حتى رجو َتني بأن
أترك منزلكم وأنتقل إلى مسكن
عمنا “سامي” نأياً عن أي خطر
قد يداهمني بسببك كوني ضابطاً
في الجيش ...ولربما كانت المرة
الوحيدة التي أغضب َتني فيها
ُ
أسرعت إلى
لهذا الرجاء ،حتى
صديقي وإبن دورتي في الكلية
العسكرية “المالزم أول حازم
فاتح التكريتي” -وكان بمنصب
“آمر اإلنضباط العسكري” في
ُ
وإستغربت إلتخاذه
كركوك-
موقفاً لم أتوقعه ((-ألسباب ال
يتوجّ ب تفصيلها)) -وقتما أ َم َر
إحدى مفارزه المسلّحة بمالزمة
الرصيف المقابل لداركم وسط
سيارة جيب عسكرية مع التشديد
على منع أي شخص من أية جهة
كان بالتقرّ ب من باب بيتكم...
فكان موقفاً فروسياً ال أنساه من
المرحوم “حازم فاتح” وسط
تصوّر البعض من الجيران كون
مسكنكم قد أضحى تحت الرقابة
بسببك!!!.
وأشهد ،وأنا إبن عمك الحميم -كما
يشهد بذلك اآلخرون -إنك لم
َت ْن َت ِم لحزب البعث بتاتاً ،على
ُور َست
الرغم من الضغوط التي م ِ
وباألخص عند تبوّئك
عليك،
ّ
منصب “معاون مدير األسواق
المركزية” ،مثلما َ
نأيت عن جميع
األحزاب السياسية والتكتالت
الدينية ،سوا ًء خالل العهد
المنصرم أو بعد زواله ،على
ُغريات التي عُ ِر َ
ضت
الرغم من الم َ
عليك بإناطة مناصب أعلىَ ،
كنت
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في أربعينية إبن ع ّمي العزيز

غازي عبدالمجيد
د .صبحي ناظم توفيق

ها قد إنقضى أربعون يوماً على فراقك
كلمح البصر يا إبن عمي الحبيب
“غازي” كما إنقضت ( )68سنة
على وئامنا ،وفي بلعومي (علقم)
مرير ل ْم ُأذ ْق مثيلَه طيلة عمري
ُخاطباً
الذي تجاوز عقده السابع ،م ِ
إياك من هذه الدنيا الدنيئة وقد
غد َ
َوت في “جنات ُخ ْلد فردوس”
ّ
بإذن للا تعالى ورحمته.
لقد َح َر َمني أجلك المحتوم أن أش ّم
رائحتك التي الزمتني منذ طفولتنا
ألستقي من عي َنيك نظرات العزم
والحزم عند المصاعب كي ال
ّ
فتظل
فارق َتني،
أتحسس بأنك
َ
روحك الطيبة تحيطني وتحوم
حولي من حيث أدري وال أدري،
مثلما كان حالها طيلة منذ ()7
عقود إنصرمت وكأنها بضعة أيام،
لم نختلف خاللها على شيء يوماً
أو بعض يوم ،قضيناها ليس أبناء
عمومة فحسب ،بل أشبه َ
بأخ َوين
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الح َكم والمواعظ،
ومئات من
ِ
ُمسكاً بشآبيب اإلسالم الحنيف
م ِ
بإعتدال من دون تطرّ ف ،زاهداً
بأمور الدنيا ،نظيف اليد ،عزيز
النفس ،حريصاً على أفراد عائلتك
وأوالدك كبيرهم وصغيرهم،
ِّ
مترفعاً عن الما ّديات في أحلك
الظروف التي مرّ ت على عراقنا
َ
أنت ،لم َت ُغرْ َك
الحبيب وعليك
َ
كنت
المناصب والدرجات ،فقد
َ
أنت أرفع منها وأعظم ...لذلك،
ً
ّ
وألسباب عديدة أخرى ،أ َجلك
الجميع صغاراً وكباراً ،أقرباء
وأصدقاء ومعارف وجيراناً،
تركماناً وعرباً وأكراداً وسواهم،
ً
وشيعة ،مسيحيين
مسلمين سنّ ًة
بأعراقهم ومذاهبهم ،فإحترموك
عن قناعة ،وأحاطوا بك وإرتاحوا
لحسن إستقبالك لهم ببشاهتك
المعهودة في مكتبك ومسكنك،
ً
تقرّ باً
ومواصلة
لشخصك
صداقتك ،واإلستماع لحديثك
الممتع المليء بالحكمة والموعظة
الحسنة والنصح واإلرشاد
ودروس الماضي المستنبطة”.

بل أكثر من ذلك ،لم نتحسّ س في
غضونها بفرق بين َمسك َنينا ّ
إال ما
حرّ م هللا -جُ ّل في عُ اله -مستشعراً
بإبنك وإبن َتيك أوالداً لي وبأحفادك
وأسباطك ج ّداً لهمَ ،و ِب َك لبناتي
الثالث أباً وجداً
َّ
ألوالدهن.
ِ
كان عام ( )1949حين إحتوانا مسكن
جدنا “توفيق بك” الفاره وسط
( )6مساكن متالصقة كان يمتلكها
جدنا األكبر “يحيى بك” في قلب
“قلعة كركوك” العريقة والحبيبة،
ً
أطفاال بالفطرة ،ال
حيث تحابَبنا
أسبقك سوى بـ( )4سنوات ...حيث
ومضي
َتلَمَّسْ تُ َك -بإنقضاء األيام
ّ
األعوام وصقل الحياة ،كما تلمّس
فيك كل من جالسك عن قرب-:
“محبوباً ،هادئاً ،محترماًَ ،ودوداً،
َح َسنَ الهندام ،سلس الكالم ،ممتع
الحديث ،مُجيد اإلنصات ،حاضر
البديهةَ ،ح َسنَ المعشرَ ،د ِم َث
األخالق ،ذا إهتمام مشهود باألدب
والشعر ،عزيز النفس ،معتدل
اآلراء ،واصل األرحام ،صائب
القرارات ،هادئ األعصاب،
حازماً متى ما تطلّب األمر
ذلك ،متواصياً
ّ
بالحق والصبر،
ّ
الحق لومة
لم تأخذك في قول
فاضال ،متواضعاً ،مُدركاً
ً
الئم،
ِ
للمواقف ،مُق ّدراّ لألمور ،مو ِقناً
مثقفاً ،ضالعاً
أن لكل مقام مقالّ ،
بمناحي اللغة التركية قديمها
وحديثها ،مستحضراً على طرف
لسانك الفصيح أبيات شعرها
وتراث أدبها ،قديمهما وحديثهما،

تموز-ايلول Temmuz-Eylül/July-September 2017

العدد Sayı/Issue 75

لقد ُولِ َ
دت يا”غازي” عام ()1949
بمحلّة “الميدان” وسط “قلعة
كركوك” من أبوين تركمانيّين
أصيلَين وسط عائلة معروفة ذائعة
الصيت ،مترعرعاً في َك َنف عمّي
األكبر “عبدالمجيد توفيق بك-
مدير مخازن كهرباء لواء/محافظة
كركوك” ،قبل أن ينتقل مسكنكم
إلى “محلّة قزانجيلر” على مقربة
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القيادات التركمانية الشرعية.
في كركوك وفي الموصل وفي
حياته الجامعية كان مثال الخلق
والحزم واالداء مواظبا على
التواصل مع أصدقائه ورفاق
عمره .كان أبا صالحا وصديقا
وفيا  ،لم يرفع صوته اطالقا وفي
أي حال أمام من يكبره سنا ولم
يسمع أحد منه أية كلمة نابية.

قاعة سينما صالح الدين
بمناسبة الذكرى األولى القرار
الحقوق الثقافية التركمانية والتي
أصبحت تظاهرة كبيرة بحضور
المحافظ واعضاء قيادة حزب
البعث داعية الى اعادة الحقوق
الثقافية الصحابها الشرعيين
بعد أن حاولت قيادة الحزب
مسخ هذه الحقوق واحالل بعض
االنتهازيين والمنتفعين محل

صارع المرض ولم يفقد إيمانه
وتوكله .عندما نقل الى المستشفى
في األيام األخيرة أدرك أن
الحقيقة الربانية آتية .وعلى
فراش المرض سطر كلماته
األخيرة:
«إنها أيامي األخيرة ومهما كتبت
حول شريكة عمري فسوف
لن اوفيها حقها .ال أتصور
أن امرأة في هذا العصر قد
أظهرت هذا النبل ،ضحت
براحتها وبكل قوتها من
أجلي وأجل أوالدنا .إنها مثال
التضحية وسوف لن اوفيها
حقها حتى بما كتبت».

ولم ينس مدينته الحبيبة فكتب على
ورقة مبللة بدموع الوفاء:
« يا مدينتي الحلوة بحالوة التمر،
يا مملكتي التي ال مدينة أجمل
منها .كنا نلهو ونلعب صغارا،
وفي مدارسها تعلمنا اصول العلم
والتعلم من اساتذة اصبحوا لنا
قدوتنا عند الكبر.
يا مملكتي ماذا دهاك والى أين
وصلت ،شعبنا افتقد ثوبك
الجميل ،لماذا اصبحنا وأهلنا
غرباء في وطننا ،لماذا؟”
سامح ،لقد كنت وفيا لعهدك .لم
تخلف وعدا اال مرة واحدة،
فقد وعدتني أن تزورني مع
أهلك في اسطنبول وتقضي
معي أياما عدة .ولكن الذي
حصل أنني أنا الذي جئت اليك
ألحمل نعشك واودعك الوداع
األخير .رحمك هللا يا أعز أخ
ورحمنا جميعا.

انتظار
هي االيام تخنقنا
نتسكع في مجاهلها حيارى
نقتات ذكرياتنا المغادرة
على موائد اكتهلت تهشما و انكسارا
نشرب نخب الماضي
فالحاضر متحصر ال يهمس امطارا
اسفا لعمر قد مضى
لو خيرنا في امره
لفضنا االندثارا
اينما حللنا تطاردنا اسطورة االساطير

لتحيلنا دمى ال تملك الخيارا
كغيمة كسيحة
مضطرب مخاضها كاضطراب السكارى
والليل الطروب
لم يعد يثيرنا
ولم يعد كما كان نديم السهارى
ننتظر المعجزة
فهل يهبط فانوس ديوجين علينا
ليكشف الحقيقة
و يذهب عنا الغبارا !!؟؟

فريد عاصم الهرمزي
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نجمان أفال من سماء تركمان العراق
ارشد الهرمزي
اثنان دمعت لهما العيون .اثنان لهما
بصمات واضحة على القضية
التركمانية في العراق ,من هذا
المنطلق كان الفراق صعبا
ومحزنا ولكننا نؤمن بقدر هللا
وارادته وليس لنا اال أن ندعو
هللا سبحانه وتعالى أن يكألهما
برعايته وغفرانه وأن يلهمنا و
يلهم أهليهما ومحبيهما الصبر
والسلوان.
غازي عبد المجيد
ال تفارق ذكراه مخيلتي .كان شابا
يافعا وطالبا في اعدادية كركوك
عندما قررنا أن نؤلف فرقة
للتراث الشعبي من شباب المدينة,

بدأ غازي وقسم من أخوته في
نفس المدرسة باالنخراط في هذه
الفرقة مواظبين على التمرين في
قاعة الهالل األحمر بكركوك.
بعد فترة أدرك الشباب أن الهدف
األصلي لم يكن الفن وانما اعداد
هؤالء الشباب للدفاع عن القضية
التركمانية وليكونوا مؤهلين
لقيادة هذا الحراك في المستقبل
وقد استمرت هذه المسيرة سنين
عديدة.
لعل الذين يقرأون هذا المقال من
أصحابه وأصدقائه يتذكرون كيف
اجتمع الشمل وكيف بدأ تنظيم
قراءة الكتب المعتمدة وتربية
النفس .كانوا ثلة من الشباب انضم
اليهم بعد ذلك مجموعة فتية اخرى
من اعدادية المصلى وآخرون من
اعدادية الصناعة,و لعل البعض
من منتسبي هذا الرعيل سيعمدون
إلى الكتابة عن هذه التجربة يوما
ما.
غازي عبد المجيد كان من الطالئع
الذين قاموا بتنظبم االضراب
الطالبي الشهير عام  1971في
أول تحد واضح لحكم حزب
البعث ,أذكر أن أحد رفاقه قال
لي عندما اعتقل غازي وتعرض
للتعذيب أنه يخشى على حياته
من هول ما يتعرض له ,قلت له
ال تخش ،سيصمد غازي ويكسب
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ثقته بنفسه وبقضيته وهكذا كان,
درس في المجموعة التي تم تنظيم
االبتعاث لهم في تركيا وكان
مثال االنضباط والحرص على
التعلم وعلى التحلي بمحاسن
االخالق,
ما يؤلمني هو عدم رؤيتي له لسنين
عديدة إلى أن رحل متصالحا مع
نفسه وبيئته وكان كيومه األول
عندما بدأ هذه الرسالة المباركة،
غير طالب لشيء وال مزاحما
أحدا حتى ولو كان يفوقه علما
وأدبا .رحمك هللا غازي ،أخي
الصغير,
سامح أرسالن
لم يكن سامح صديقا فحسب ،بل
رفيق درب ,ال يعلم الكثيرون ما
أداه للقضية التركمانية ألنه كان
يفضل الصمت .لم يطلب منصبا
أو حضوة ولكنه أثبت للكل بأنه
متفوق وبأنه يستحق أعلى الرتب
في حياته العملية.
كنا في بغداد رفيقي المسيرة ذاتها
وشارك في كل الفعاليات
التركمانية بشغف وأيضا
بصمت .ال يعلم الكثيرون أنه
كان أحد أعضاء اللجنة الخماسية
التي أشرفت على تنظيم الحفل
الشعبي الكبير الذي نظم في
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لتاسيس نادي ثقافي في كركوك
بطلب مقدم من نخبة من مثقفي
مدينة كركوك من الحقوقيين
واالطباء والمهندسين والمدرسين
واالدباء ،وتغير النظام السياسي
في  17تموز عام  1968اال ان
طلب التأسيس رفض من وزارة
الداخلية بحجج واهية.

العراقية بااللتفاف على هذا
الموضوع وافراغه من مضمونه،
واستمرت سياسة االعتقاالت
للمواطنين التركمان ،كما تم
اعدام نخبة من القادة التركمان في
 16كانون الثاني  ،1980وبعد
انهيار القوات الحكومية في عام
 1991هاجمت هذه القوات المدن
التركمانية وخاصة تازة خورماتو
وكركوك والتون كوبري على
اثر اخفاق االنتفاضة الشعبية في
 27آذر  ،1991وتم قصف المدن
بالصواريخ واعدام المئات من
خيرة الشباب التركمان كما حدث
في التون كوبري وتازة خورماتو،
واعتقال العشرات وفقد الكثير من
حياتهم ويضم الكتاب قوائم باسماء
هؤالء جميعا .ويثير المؤلف
في الباب الخامس مسألة عدد
المواطنين التركمان في العراق،
وبعد استعراض االساليب التي
لجأت اليها السلطات الحكومية
التي كانت تتعمد اهمال هذا
الموضوع أو تحريف االرقام
الحقيقية وعدم اظهارها بشتى
الطرق ،ويصل المؤلف بعد
دراسة دقيقة للموضوع الى ان
العدد التقريبي لعموم المواطنين
التركمان في العراق يجب ان
يتجاوز ( ) 2/ 662/38مليون
نسمة ،علما بان الكتاب الذي بين
ايدينا مطبوع عام الفين وثالثة.

وشهدت مدينة كركوك حملة اعتقاالت
طالت كبار تجار المدينة ووجهائها
في السادس من كانون الثاني/
يناير  1969في رسالة واضحة
للمواطنين التركمان بالعواقب التي
تنتظر من يجرؤ على انتقاد النظام
أو المطالبة بالحقوق االنسانية
حركة
وبدأت
المشروعة،
اإلعدامات واإلعتقاالت للتركمان
بحجج واهية.
وبموجب قرار مجلس قيادة
الثورة(المنحل) المرقم 89
لسنة  1970تم اقرار الحقوق
الثقافية للتركمان ،واليعلم الكثير
عن السبب الذي حدا بالحكومة
العراقية الى االعتراف بالحقوق
الثقافية للتركمان في هذا الوقت
بالذات ،بعد اسبوع من تصديق
العراق على قرار تصفية كل
انواع الممارسات الخاصة بالتمييز
العنصري ،وتم اعداد الوثيقة
الدولية لتوقيع الدول االعضاء في
االمم المتحدة ،ووقعت الحكومة
العراقية على الوثيقة في الثامن
عشر من شباط /فبراير 1969
ولكن هذا التوقيع اليكفي ما لم يتم
التصديق على محتويات الوثيقة
بقرار من السلطة التشريعية وهذا
ماتم بتاريخ  14كانون الثاني
 ،1970وبذلك انتهت اجراءات
الحكومة العراقية بايداع نسخة من
التصديق الى وثائق االمم المتحدة،
لتبرئة نفسها من تهمة التنكيل
بالمواطنين التركمان وغصب
حقوقهم الدستورية ،ولم تمر سنة
على صدور قرار الحقوق الثقافية
للتركمان حتى بدأت السلطات

وفي الباب السادس يناقش المؤلف
االدعاءات التي تنكر تركمانية
مدينة كركوك ويناقش المصادر
التي يعتمدون عليها ويثبت عدم
دقة تلك المصادر ،ثم يسرد قائمة
باسماء العشائر التركمانية في
العراق ويورد قول (المفكر ساطع
الحصري) في كتابه (مذكراتي
في العراق) وفي معرض تصادمه
عام  1921مع الكابتن ،فاريل
القائم باعمال مستشار وزارة
المعارف آنذاك عندما رفض قبول
وظيفة معاون مدير المعارف
فان هذا الكابتن قال له ( اذهب
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الى كركوك ،وتولى وظيفة مدير
المعارف هناك ،هناك يتكلمون
التركية وانت تعرف التركية ،وقد
كرر فاريل اقتراحه على رستم،
رئيس الديوان الملكي ،بحجة ان
اهالي كركوك يتكلمون التركية)،
ويذكر عددا من المؤلفات العلمية
الموثوقة التي تؤيد تركمانية
مدينة كركوك ومناطق اخرى في
العراق ،وهذا ما ورد في العديد
من الوثائق االجنبية الرسمية
المعتمدة.
ويتحدث المؤلف في الباب السابع
عن النهج السياسي للتركمان
ومصادر الحركة السياسية
والعالقة بين الحركات السياسية
والدولة التركية ،ثم نظرة الى
مستقبل العراق ونظرة التركمان
الى النسيج السياسي العراقي
ويناقش المؤلف بهدوء موضوع
دولة موحدة أم اتحادية؟ وطبيعة
االتحاد التعاهدي الكونفدرالي)
والنظام الفيدرالي واالساليب
المتبعة في االنظمة السياسية
ونظرة الى الحلول المطروحة
ونظرة المواطنين التركمان الى
الحل العراقي ،فالحل هو في
عراق حر ديمقراطي تعددي
برلماني يجري فيه تداول السلطة
باالساليب الديمقراطية ويسود فيه
القانون دون تمييز عرقي أو ديني
أو طائفي.
واعتمد المؤلف على جملة من
المصادر العربية واالنكليزية
والتركية ،كما ضم الكتاب
مجموعة من المالحق المفيدة.
والشك ان هذا الكتاب يجب ان يوجد
في مكتبة كل بيت تركماني وان
يقرأ الكبار والصغار كل ما هو
موجود في هذا الكتاب ،فمن
اليعرف عن ماضي شعبه وال
يعرف شيئا عن حاضره اليمكن
أن يفكر بمستقبله.
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على اثر نوبة قليبة) فتوالت
والتظاهرات
االحتجاجات
العنيفة في كركوك والقت القوات
العسكرية القبض على بعض
الطالب والمتظاهرين اثر التشييع
الحافل لنعش الفقيد التركماني
والتي تحولت الى مظاهرة
استقطبت عشرات االلوف من
المواطنين.
ثم تم افتتاح القسم التركماني في اذاعة
بغداد في /1شباط 1959م واستطاع
التركمان الفوز بانتخابات النقابات
والمنظمات المهنية ،بالرغم من
سطوة المد الشيوعي ،ثم حدثت
مجزرة كركوك في االيام 14ـ16
تموز  ، 1959والتي لم يحدث
مثيلها في أية مدينة عراقية من
قبل ،وانتهكت الحقوق والحريات
وقتل االبرياء وتقطيع الجثث
وسحلهم في الشوارع والتمثيل بهم
اضافة الى االعتداء على البيوت
والمحالت التجارية للتركمان،
وبلغ عدد الشهداء التركمان( )25
شهيدا وعدد الجرحى(.)130
وشرح( عبد الكريم قاسم) في
خطابه الذي ألقاه في /19تموز
 1959بمناسبة افتتاح كنيسة مار
يوسف الفظائع التي ارتكبت في
كركوك وتوعّ د باستعمال القسوة
مع مدبري المجزرة ،وفي مؤتمر
صحفي عقده في  29تموز 1959
عرض على الصحفيين صور
المقابر الجماعية والجثث المعلقة
على اعمدة النور  ،ووصف هذه
الفضائع بان (هوالكو لم يرتكب
في ايامه مثل هذه االعمال الوحشية
وال الصهاينة فعلوا ،وتساءل هلى
يمكن لهذه ان تكون افعال منظمات
تدعى الديمقراطية؟)
ويستعرض الكتاب تفاصيل المذكرة
المقدمة من المواطنين التركمان
الى رئيس الوزراء بتاريخ 18
تموز  1959حول مجريات
االمور واحداث المجزرة وكذلك
تفاصيل المذكرة المقدمة الى
61

الحاكم العسكري العام حول
الموضوع ذاته ،وبعد محاكمات
صدر الحكم باعدام ()28مجرما
ولم ّ
تنفذ هذه االحكام اال في 23
حزيران .1963
وفي الثامن والعشرين من شهر
آب عام  1960عقد المؤتمر
المحلي االول للمعلمين التركمان
واستمر الى الثالثين من الشهر
ذاته ،والقيت في المؤتمر كلمات
وزير المعارف اسماعيل العارف
والسكرتير العام لنقابة المعلمين
الدكتور صفاء الحافظ ونقيب
المعلمين التركمان المرحوم حقي
الهرمزي ،وشاركت وفود ضخمة
من معلمي ومدرسي كركوك
واربيل وتلعفر والموصل والتون
كوبري وداقوق وطوزخورماتو
وكفري وقزلرباط وخانقين وبدرة
ومندلي ،وقدمت اوراق عمل مهمة
 ،وفي الكتاب نص كامل لمقررات
هذا المؤتمر التاريخي ،ومن ابرز
ما ورد فيها ضرورة وضع كتاب
اساسي لتعليم اللغة التركمانية
وتوزيع ساعات تدريس اللغة
التركمانية وادخال موضوع اللغة
التركمانية واصول تدريسها الى
مناهج اعداد المعلمين والمعلمات
التركمانية،
المدارس
في
والتوصية بتشكيل لجنة دائمة
من التركمان تشرف على شؤون
الدراسة التركمانية في وزارة
المعارف ،وتهيئة مطبعة ذات
حروف تركمانية يمكن بواسطتها
طبع الكتب والنشرات والمجالت
باللغة التركمانية واصدار نقابة
المعلمين مجلة تربوية باللغتين
العربية والتركمانية وتدريس
موجز تاريخ التركمان وجغرافية
مناطق انتشارهم في العراق في
المدراس ،واالستعانة بجامعة
بغداد والمجمع العلمي العراق
ومعهد الفنون الجميلة لتطوير
الكفاءات التركمانية ونشر
ابحاثهم ومن ضمنها الدراسات
اللغوية والتاريخية والمخطوطات
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والدواوين والقيام بالدراسات
االجتماعية والبشرية والفنية في
المناطق التركمانية.
والشك ان هذا المؤتمر يعد فريدا من
بابه ،وفي التوصيات التي انتهى
اليها ،حيث لم يعقد بعد ذلك أي
مؤتمر آخر ،نظرا للظروف التي
احاطت بالتركمان وتغيير من
يقبض على السلطة ،بعد انقالبات
وثورات عديدة.
ومن االحداث المهمة في تاريخ
التركمان في العراق تأسيس
(نادي األخاء التركماني) في
بغداد عام 1960واستقطب النادي
النشاط الثقافي واالجتماعي،
وكان من اولى اهتمامات النادي
اغناء الحركة الفكرية والثقافية
وتوفير الكتب والمراجع ،وصدر
العدد االول من مجلة (قارداشلق/
األخاء) عن النادي في /1مايس/
آيار 1961/وشكل صدور المجلة
انعطافا تاريخيا مهما في حياة
التركمان.
وفي الثامن من شهر نيسان /ابريل
لعام  1964قدم نادي االخاء
التركماني مذكرة الى رئيس
الجمهورية (عبد السالم عارف)
وتضمنت المذكرة معلومات مهمة
عن وجود التركمان في العراق
والمحن التي مروا بها والمجازر
التي ارتكبت بحقهم وان التركمان
اليريدون اكثر من االعتراف
بوجودهم واالقرار بكيانهم كأحدى
القوميات الرئيسة الثالث في البالد
وتعيين وزير اصيل في الحكومة،
وقابل وفد يمثل التركمان بتاريخ
/3آيار  1966رئيس الجمهورية
(عبد الرحمن عارف) وطالب
رئيس النادي في كلمة القاها
باقرار الحقوق القومية للمواطنين
التركمان .ولكن يبدو ان االمر بقي
على حاله.
وجرت محاولة في اوائل عام 1968
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في( 23آب  1923م التزامه بمنع
كل تعرض بالدين والجنس واللغة)
ونصت المادة الثالثة من معاهدة
عام  1922بين بريطانية والعراق
تعهد ملك العراق بان اليكون ادنى
تمييز بين سكان العراق بسبب
دين او لغة وتامين التعليم بلغاتهم
الخاصة ،وورد في خطاب الملك
في (11حزيران1935/م) تأكيده
على حرية التعليم بااللسنة المحلية
وحرية التقاضي امام المحاكم بتلك
االلسنة (فالكردي يتعلم بلسانه
وكذلك العربي والتركي).

بالتمتع بالحقوق العامة ونصوص
االعالن العالمي لحقوق االنسان
الصادر في  10كانون األول من
عام 1948م واعالن االمم المتحدة
للقضاء على جميع اشكال التمييز
العنصري عام  1963واالعالن
العالمي حول تصفية كافة اشكال
التمييز العنصري بقرار الجمعية
العامة لالمم المتحدة عام 1965
والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
عام  1966واالتفاقية الدولية
لقمع جريمة الفصل العنصري
والمعاقبة عليها عام 1973
واعالن بشأن العنصر والتحيز
العنصري عام  1978واعالنات
دولية اخرى عن المساواة وعدم
التمييز .ولو طبقنا ما ورد في
هذه االعالنات والمواثيق الدولية
على وضع التركمان في العراق
ألتضح انهم قد حرموا من ابسط
حقوق االنسان خالل العهود التي
مرت بهم ومن الحكومات التي
تعاقبت على الهيمنة على الحكم
بشتى االساليب.

وجاء الدستور المؤقت الصادر في
( 27تموز )1958/بعد االنقالب
العسكري الذي وقع في  14تموز
عام  1958مخيبا آلمال التركمان،
فقد نصت المادة الثالثة منه على
أن (يقوم الكيان العراقي على
اساس من التعاون بين المواطنين
كافة باحترام حقوقهم وصيانة
حرياتهم ،ويعتبر العرب واالكراد
شركاء في هذا الوطن ويقرّ هذا
الدستور حقوقهم القومية ضمن
الوحدة العراقية) ،فلم يتطرق
الدستور الى التركمان.

وذكر تقرير وزارة الخارجية
االمريكية الصادر عام 1999
الفضائح المرتكبة من الحكومة
العراقية واالجراءات القمعية
التي اتخذتها الحكومة العراقية
باتباع سياسة التعريب وتهجير
المواطنين التركمان من مناطق
سكناهم اضافة الى اتخاذ االطفال
كرهائن الجبار االقليات العرقية
للهجرة من مواطنها ،ومثل هذا
التقرير هناك العشرات الصادرة
من المنظمات الدولية.

وتم في جلسة مشتركة بين مجلسي
االعيان والنواب بتاريخ /5آيار
 1932م تخويل الحكومة العراقية
اصدار بيان تضمن حماية
بعض الحقوق القومية لالكراد
والتركمان كاعتماد اللغة الكردية
والتركية لغة رسمية الى جانب
اللغة العربية واشارته الى كركوك
وكفري باعتبارهما تضمّان اغلبية
تركمانية ملحوظة ،كما كان
قد صدر قانون اللغات المحلية
رقم( )74لسنة .1931

ثم توالت الدساتير العراقية التي كانت
تصدر اثر تغيير في القابضين
على السلطة وجميعها جاءت
خالية من ذكر التركمان ،ثم
يبين المؤلف ابرز ماورد في
المواثيق الدولية من مبادئ تتعلق

ويتطرق المؤلف في الباب الرابع
الى النضال السياسي للتركمان،
وتعرض التركمان الى مجزرة
دموية من قوات الليفي في الرابع
من شهر مايس/آيار من عام
 ،1924واطالق النار عليهم
وتعرض المواطنين التركمان
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الى االعتداء ونهب محالتهم
ودكاكينهم ودورهم السكنية،
وابعاد نخبة من المعلمين والمثقفين
التركمان الى المدن الجنوبية،
واتخذ هذه االجراءات في عام
 1936وعام  .1941ثم وقعت
مجزرة ثانية بحق المواطنين
التركمان عام  1946وسميت
مجزرة كاور باغي ،حيث تجمع
العمال في شركة النفط في كركوك
للمطالبة ببعض حقوقهم البسيطة،
وفي عام  1950عمّمت الحكومة
العراقية خطابات الى مديريات
المعارف في كركوك والمناطق
التركمانية للتوقف عن التدريس
باللغة التركية واالقالل من شرح
الدروس ووسائل االيضاح للطلبة
التركمان بلغتهم القومية ،وفي
عام  1957وقبيل احصاء النفوس
قامت السلطات الرسمية باعتقال
المنادين باجراء احصاء نزيه
ودقيق للتحقق من العدد الحقيقي
للمواطنين التركمان ،وفي العهد
الجمهوري استطاع التركمان من
اصدار جريدة البشير االسبوعية
باللغتين العربية والتركمانية ولكن
سرعان ما الغت السلطات العرفية
االجازة وعطلت اصدار الجريدة،
ويذكر انه بعد انقالب  14تموز
من عام  1958نظم الموطنون
وفدا شعبيا حاشدا لمقابلة (عبد
الكريم قاسم) الذي القى خطابا في
الوفد (اكد فيه على تآخي القوميات
العراقية المختلفة وقدم الضمانات
بان التركمان سيلقون كل عناية
ورعاية من الحكم الجديد للتمتع
بحقوق المواطنة) ،وعلى اثر
زيارة (مصطفى البارزاني) الى
كركوك في طريقه الى السليمانية،
توالت االستفزازات ضد التركمان
ومهاجمة المقاهي التركمانية
واالف الندءات والشعارات
المناهضة للمواطنين التركمان،
فقد عاشت مدينة كركوك اياما
عصيبة ،وفي هذه االثناء توفي
(المرحوم هدايت ارسالن ،آمر
االنضباط العسكري/التركماني/
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التركمان والوطن العراقي
تأليف :االستاذ أرشد الهرمزي
يوسف نور الدين
قراءة هذا الكتاب
بالرغم من
(التركمان والوطن العراقي)
من تأليف االستاذ القدير أرشد
الهرمزي ،عدة مرات وبطبعتيه
باللغتين العربية والتركية ،اال
انني وجدت فرصة سانحة لقراءة
هذا الكتاب القيم مرة أخرى،وهنا
لننقل للقارئ ما وجدنا فيه من
معلومات قيمة ومفيدة،وكانت هذه
القراءة االخيرة في الطبعة الثالثة
المنقحة الصادرة عام 1426
للهجرة الموافق 2005م عن الدار
العربية للموسوعات في بيروت
(لبنان)بالتعاون مع مؤسسة وقف
كركوك .ويتمتع هذا الكتاب باهمية

63

بالغة،نظرا للتعتيم الذي ساد على
موضوع المواطنين التركمان في
العراق ،فقد اصرت الحكومات
العراقية المتعاقبة على اهمال
المواطنين التركمان وحرمانهم
من المشاركة في الحياة العامة،
وتعمدت الدساتير والتصريحات
الرسمية ذكر العرب واالكراد
في العراق ،وقد تضيف السلطات
تعبير(واالقليات
الرسمية
األخرى) بتردد واضح ،وهذا
الصمت يعد امتدادا للصمت
العالمي حول الموضوع ،فقد بنيت
السياسة البريطانية االستعمارية
في العراق على استبعاد المواطنين
التركمان من تسلّم اية مشاركة في
دفة الحكم والى التعتيم على عددهم
وتواجدهم وحقوقهم المشروعة،
وكذلك ساد الصمت العربي،
فبالرغم من القرارات الملزمة
للعهود العربية المعلنة عن احترام
الحرية الفردية وحماية االقليات
غير العربية في الوطن العربي،
فقد تعمدت السلطات الرسمية
تجنب أي احتكاك مع المجموعة
التركمانية العراقية وحذت
االوساط العلمية واالكاديمية ممثلة
بالجامعات ومراكز البحث حذوها
باالمتناع كلية عن تسليط الضوء
على هذا الموضوع ،بل تعدى
االمر الى سحب المنشورات القليلة
عن الوجود التركماني في العراق
من قائمة الكتب المتداولة في هذه
الجهات .بهذه الكلمات المؤثّرة
يبدأ المؤلف بتقديم الكتاب ،ويقدم
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في الباب االول معلومات تاريخية
دقيقة عن اصل التركمان ونشأتهم
واصل ومعنى كلمة التركمان،
فالتركمان هم (االوغوز) الغز
الذين نزحوا من آسيا الوسطى
وسموا بالتركمان بعد اسالمهم
على رأي أكثر المؤرخين،
وللتركمان تاريخ طويل ومؤثر
في احداث الشرق االوسط وابلوا
بالء حسنا في الحروب الصليبية
وكانوا عماد الجيش العباسي،
وبعد استعراض اآلراء التي قيلت
في اصل كلمة(تركمان) ينتهي
المؤلف الى ترجيح الرأي القائل
بانه يقصد بالتركمان (التركي
االصيل السليم أو الخالص)
وفي الباب الثاني يتحدث المؤلف
عن نظرة الدولة العراقية الى
المواطنة ،وطبعت مسودة الدستور
العراقي االول (القانون االساسي)
لعام  1925باللغات العربية
والكردية والتركية ،ونصت المادة
السادسة منه على ان (ال فرق بين
العراقيين في الحقوق امام القانون
وان اختلفوا في القومية والدين
واللغة) ،كما نصت المادة(الثامنة
عشرة) على ان (العراقيون
متساوون في التمتع بحقوقهم
واداء واجباهم ويعهد اليهم وحدهم
بوظائف الحكومة بدون تمييز ،كل
حسب اقتداره واهليته)..وتعهدت
الحكومة العراقية بهذه المبادئ في
كل مناسبة ،فقد ورد في خطاب
الملك فيصل االول يوم تتويجه
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