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Editör’den

Aşkı, Vatan İçin Canını Verenlerden Öğrenen

Kahraman Şehit Musa Özalkan
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Bilindiği gibi 20 Ocak 2018 Cumartesi akşamı başlayan Zeytin Dalı Harekâtından ilk şehit
haberi geldi. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı
Harekâtı kapsamında 22 Ocak
2018 tarihinde Kilis’in Gülbaba
köyü güneydoğusunda PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör
örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst
Çavuş Musa Özalkan’ın şehit
düştüğü öğrenildi. Bu acı haber şehidin Ankara Sincan’daki
baba ocağına ulaştı.
Musa Özalkan’ın 8 yıldan beri
astsubay olarak görev yaptığı
ve şehidin iki yıllık evli olduğu
ve Ayşe Gökçen adında 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu
öğrenildi. Özalkan’ın Törekent
Mahallesi’nde bulunan baba
evine şehadet haberi askeri
yetkililerce ulaştırıldı. Selahattin ve Hatice Özalkan çiftinin
üç çocuğundan ortancası olan
Musa Özalkan’ın şehadeti,
tüm aileyi yasa boğdu. Acılı
aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti.
Şehidin yaşadığı evin bulunduğu
apartmana dev Türk bayrağı
asıldı. Sokakta bulunan diğer
apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye evinin
önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi. Şehit Piyade Astsubay Üst
2

Çavuş Musa Özalkan’ın cenazesi memleketi Ayaş’ın Bayat
Köyünde toprağa verildi.
Şehit Musa Özalkan’ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı.
Özalkan’ın, telefon mesajıyla
arkadaşına şunları yazdığı öğrenildi:
-

-

-

-

Vasiyetimdir şehit olursam
Kurtar Derneği aracılığı ile
Telafer’deki Türkmen Balaları
için Anaokul-Kreş veya Kültür
Merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve
ismimin konması. Reis vasiyetimdir aileme iletirsin telefonumdan gelen mesaj kayıtlı
dursun şahit olsun.
Gardaş! Öyle kolay yırtamayacaksın paçayı. Şehit ol kurtul,
yok ya… Hele bir dön Telafer’de
tuğla taşıyacağız seninle. Okul
tamir edeceğiz.
Haklısın reis. Biz Bayrağa Vatana ve İslam’a hizmet etmek
için yaşamamız lazım ama gelirse başa gurur duyarız. Elimden geleni yapacağım. Hepiniz
hakkınızı helal edin.
Allah’a emanetimsin can gardaşım.

Şehit Özalkan’ın bu vasiyeti bir
anda Türkiye’yi ayağa kaldırdığı gibi Irak Türkmenleri
arasında da büyük heyecana
yol açtı. Siyasileri de harekete geçiren bu vasiyet üzerine

Esenyurt Belediyesi tarafından
bir kreşe Şehit Musa Özalkan
adı verildi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da bu
aziz şehidin adına okul yaptırılması için gerekli çalışmaları
başlattı. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin şehit Musa
Özalkan’ın vasiyeti ile ilgili talimatı üzerine Türkmeneli’ne
giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 26 Ocak’ta
Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.
Bağdat’tan Kerkük’e hareket eden
Kılavuz, Musul, Tavuk, Selahaddin, Tazehurmatu, Tuzhurmatu ve Kerbela’yı ziyaret etti.
Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti
ile şehidin adına inşa edilecek
okul için gerekli çalışmaları
yapmak üzere Telafer’e giden
Kılavuz, burada yetkililer ile
bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucu Telafer Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş
Musa Özalkan Anaokulu’nun
yapılacağı arazi Olcay Kılavuz
tarafından bizzat teslim alınarak, inşaat için ilk çalışmalar
başladı. Telafer Şehit Piyade
Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Anaokulu’nun yapılacağı
arsanın tahsis evraklarını da
Bahçeli’ye sundu.
Şehit Musa Özalkan’ın bu vasiyetinden anlaşılıyor ki, rahmetli
çok şuurlu bir vatansever olmaktan da öte, Türkmeneli
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yüklenmiştir. Bu şuurla günümüzde Türkiye’nin çevresini
sarmış olan şer odaklarının,
çapulcuların, İslam’ın düşmanı olan tarafların yanında
yer alanların etkisiz hale getirilmeleri ve bu coğrafyadan
silinmeleri Türkiye devletinin
birinci derecede görevidir. Tarih boyunca stratejik derinliği
ile dünyanın en önemli gücü
olan Türkiye’nin, güneyinde
bir terör şeridi oluşturulmasına nasıl seyirci kalır.

toprağına ve mazlum Türkmen
kardeşlerinin sorunlarını da
yakından takip etmiştir. Mensup olduğu Bayat Köyünün Irak
Türkmenlerinde aziz ve kutsal
bir simge olduğuna burada
işaret etmek yerinde olacaktır.
Irak’taki Türkmen topluluklarının Oğuz Boyları arasında
önemli bir statüye sahip olan
Bayatlara mensup olduklarının
da her halde farkında imiş.
Kahraman şehidin sözleri de anlamlı: Biz aşkı, vatan için canını verenlerden öğrendik. Evet Anadolu topraklarında analar daha
nice Musalar doğuracak ve bu
vatan onların sayesinde ebediyete kadar payidar olacaktır.
Kızılelma’ya…
Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin’e giden askerlerimizden biri nereye gittiği
sorulduğunda “Kızılelma’ya”
cevabını
vererek
bütün
Türkiye’nin gönlünü fethetmişti. Askerin cevabı gerçekten müthiş: Kızılelma’ya...
2500 yıllık ülkünün günümüze

taşınması ve devam etmesi
insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Kürşadların, Alpaslanların, Fatihlerin, Yavuzların,
Barbarosların, Gazi Osman Paşaların, Edirne savunan Şükrü
Paşaların ve Mustafa Kemal
Paşaların sürdürdüğü misyonu
devam ettiren Kızılelma ülküsünü bu saf, bu temiz Anadolu
çocuğu dile getirince, milletimizin iman gücüne, inancına,
vatanseverliğine bir kez daha
bütün Türkiye ve hatta bütün
bir Türk dünyası şahit oldu.
Bütün bir Türk tarihinin akışı içinde
atalarımızın yöneldiği hedefi
özetleyen bu sözcük, Allah’ın
adını yüceltmek için Türk’ün
Cihan hakimiyeti mefkuresini
dile getiriyor. Bu aynı zamanda
yeryüzünde Türk’ün ve İslam’ın
misyonunu, nizam-ı âlemi ifade
ediyor. İslam’ın dünyaya adaleti, şefkati, demokrasiyi ve huzuru yaymak için tarih boyunca
Türk Devletinin kilitlendiği bir
kutsal hedeftir.

Türkiye bu topraklarda kendi gücü
ile duruyor. Türkiye’nin bu gücünün ilki milletidir. İkinci güç
kaynağı İslam’ın da son ordusu
olan kahraman Türk Ordusudur.
Üçüncü güç kaynağı ekonomisidir. Türkiye bu coğrafyada -Allah
korusun- gücünü kaybederse,
milletimizi beş dakika yaşatmazlar. Bizim bu söylediğimiz bir tahmin değildir. Biz millet olarak bu
felaketi yaşamışızdır. Onun için
herkesin aklını başına devşirmesi
ve ülkemizin verdiği savaşta elinden gelen fedakârlığı yapması
ülkenin bekası için bir vecibedir.
Gün birlik ve beraberlik günüdür.
Gün Türkiye’nin düşmanlarına
fırsat vermeme günüdür. Bu aziz
bu mübarek millete karşı, terör
örgütleri ile iş birliği yapanların
kahredilmesi günüdür.
Türk milleti ordu-asker bir millettir.
Milletimiz asker ocağını peygamber ocağı olarak görür. Bu
yüzden bu ocak hem mübarek
hem de mukaddestir. Çünkü
bu “son ordusudur İslam’ın”.
Bu asil, bu kahraman, ölüme
meydan okuyan, göz kırpmadan şehadete atılan bu millet
artık ölmez dedim.
Allah milletimize, ordumuza,
devletimize ve vatanımıza zeval vermesin...

Türk-İslam Devleti dünya düzenini
sağlamak için tarihî bir misyon
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Bize Göre

Bazara Gül Gelipti…*
Erşat HÜRMÜZLÜ
Altmışlı yıllarda Bağdat’ta üniversitede okurken biz o zamanın öğrencileri arasında
sosyal ilişkiler zirve yapardı.
Her kes başkasının dertleriyle ilgilenir ve mutlu kılmak
için didinir, çareler arardı.
Günlerden bir gün kulağımıza bir
haber geldi. Anadolu’nun sevimli şehri Erzurum’dan genç
bir öğrencinin İlahiyat okumak için Bağdat’a geldiğini
ve imkanları kısıtlı olup zaten
yabancı uyruklu olduğu için
öğrenci yurtlarında kalamayacağı için yakın bir camide
müezzin odasında ona yer
verdiklerini söylediler.
Bu arkadaşla ilgilenmek gerekiyordu, hele konuştuğu Erzurum şivesi bizim konuştuğumuza benzediği için bir o
kadar da mutluluk duyuyorduk. Bir gün ona dedik ki seni
Kerkük’e götüreceğiz. Çok sevindi. Bizimle olduğunda hep
Kerkük türkülerini dinliyor,
Kerkük hikayelerine kulak
asıyordu. O da bir an önce
Kerkük’ü görmek istiyordu.
Bizim evde misafir olduğu için
konum komşu onu görmeye
geliyordu. Gençlerden fazla
yaşlılar ona ilgi gösteriyordu.
* Kerkük ağzında “Pazar yerine çiçek
gelmiştir” anlamındadır.
4

Nasıl olsa Türk’tü, Erzurumlu
idi ve ona hürmet vacipti. Haber çabucak bizim semtte yayıldı. Doğrusu o da bu ilgiden
pek memnundu.
Ertesi sabah onu gezmeye götüreyim dedim. Bizim evden
şehir merkezine geçiş Korya
semtinin Korya çarşısı içinden
geçerdi. Çarşıya ayağımızı atar
atmaz bitişik dükkanlardan
sevinçli bağırmalar yükselmeye başladı: Bazara gül gelipti.
Aynı ırktan, aynı meşrepten
genç bir öğrencinin şehirlerine ayak basması onları mutlu
etmişti. Pazar yeri çiçekle donatılmış gibi geldi kendilerine. Arkadaşımız o kadar duygulandı ki gözlerinden akan
yaşları zorlukla siliyordu.

Seçimlerde seçim propagandası
da bu esaslara göre olmalıdır.
Yani bizim temsilcilerimiz,
iş bulacağı için, araziyi ve
mal, mülkü koruyacağı için
ve buna benzer vaatler için
değil, milletimizin hakkettiği kazanımlara odaklandığı
ve millî dâvâyı en iyi şekilde
temsil ettiği için seçilmelidir.
Bizim neslin ağabeyi ve rehberi büyük düşünür Galip
Erdem’e kulak asalım:

İşte bizim memleket böyle idi ve
eminim hala böyledir. Çıkar
beklemeden, sevdikleri için
kenetlenirler ve art niyet olmadan birbirlerini severler,
duyguları ideolojinin ta kendisi ve hayat tarzıdır.

“Hepimizin bildiği, yine de çoğumuzun unutur göründüğü bir gerçeği hatırlatmanın
tam zamanıdır. Milletimizin
düşmanları hem sayıca çokturlar hem de güçlüdürler.
Nasıl bir dünyada yaşadığımızı düşünürken, aklımızdan hiç
çıkmaması gerektiği halde,
düşmanlarımızın varlığını ve
gücünü hesaba katmıyor gibiyiz. Unuttuklarımız arasında
varlığımızın başlıca şartı saydığımız “MİLLÎ BİRLİK ve BERABERLİK” en başta geliyor.”

Bunun adı milliyetçiliktir. Bu
dâvâ aşkıdır ve bunda Şahsiyetçilik, yani bireysel çıkar
olmaz. Bu demek oluyor ki,
bana çıkar sağlarsan seni severim düşüncesi değil, sen
benden olduğun için sana sarılırım düşüncesi galiptir.

Önceliklerimizi unutursak son
zamanlarda yaşanan bu kısır
döngünün bir parçası oluruz.
Bu tatsız tabloyu çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatamayız ve ne yazık ki bu tatsız
manzaranın bir karesi olmaktan ileri gidemeyiz.
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İşte bu hale hiç düşmememiz gerekir. Ne mevki için ne de ikbal
için. Aksi takdirde olacakları
yine seneler önce Hakka yürümüş olan Galip Erdem ağabeyimiz, Ağrı Dağı teorisi diyor
ve veciz bir şekilde özetliyor:

“Bizler dâvâ’yı Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkaracaktık. Yola koyulduk, bin zahmet ve emekle,
acılar çekerek dağa tırmandık.
Zirveye vardığımızda sevincimiz sonsuzdu ama küçük (!)
bir noksanımız olduğunu fark

ettik. Dâvâ’yı dağın eteklerinde unutmuştuk! Meğer biz
dâvâyı değil, kendimizi zirveye çıkartmışız.”
Bu Dâvâ’nın sadık evlatları…
Aman dikkat.

Türkmen Türk’ü Bekliyor
Şahlan ey Türkiye başkent Ankara
Düştü yaprak Türkmen Türk’ü bekliyor
Türkmen sömürüldü oldu fukara
Söndü ocak Türkmen Türk’ü bekliyor
Şer güçler geldi de girdi Irağa
Yazık usta muhtaç oldu çırağa
Kerkük ölür dayanmaz bu firağa
Ayağa kalk Türkmen Türk’ü bekliyor

Dinimiz bir soyumuz bir bir millet
Ya Allah de milletine yardım et
Kalplerinde iman dilde şehadet
Elde bayrak Türkmen Türk’ü bekliyor

Sana birçok tuzak kuruyorlar gör
Etrafına ağlar örüyor terör
Türkmen’i ezdirme gerekse can ver
Gider toprak Türkmen Türk’ü bekliyor

Tedbir almaz isen artık geç olur
Türkmen’i kurtarmak çok zor güç olur
Kerkük’te bin yıllık tarih hiç olur
Tarihe bak Türkmen Türk’ü bekliyor

Türkmen vatanperver yiğittir yiğit
Yılmadan veriyor gazi ve şehit
Kerkük Musul Türk’tür Türkmen’e ait
Olma korkak Türkmen Türk’ü bekliyor

Kahramandır Türk’ün sonu ve ilki
Aslanın önünde duramaz tilki
Çağlar boyu hedefindir on iki
Hedefe çak Türkmen Türk’ü bekliyor

Senin Kerkük Musul Süleymaniye
Öz yurduna sahip çıkmazsın niye
Bülbül susmuş baykuş öter ne diye
Açmış kucak Türkmen Türk’ü bekliyor

Sana açık kapı bırakmış Lozan
Kapıdan gir hakkın olanı kazan
Gayret et belayı bulacak azan
Yardımcın Hâk Türkmen Türk’ü bekliyor
Celali der yiğitliğin sırası
Sarılmalı Kerkük Musul yarası
Hüsran olur tembelliğin sonrası
Çağla ve ak Türkmen Türk’ü bekliyor

Aşık Celal YENİTÜRK (Celali)
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Soylu Şehit:
Musa Özalkan
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Elbette şehitlerin hepsi cennetmekândır. Ama soylu insanların şehadeti başka bir asalet nişanesidir. Birçok insan mukaddesatı uğruna savaşa
giderken gaziliği düşünür şehadeti düşünmez;
birçok insan şehitliği düşünür arkasından ağlanmaması veya şu yere gömülmesi vasiyetini bırakır. Fakat Musa ÖZALKAN yavrumuzun
şehadeti bunların hiç birisi değildir. Nasıl mı?
Medyada yayımlanan mesajını okumak yeterlidir.
¨Reis¨ diye hitap ettiği dava arkadaşı Kurt-ar mensubu dostuyla olan yazışmasına bir göz atalım:
Musa: ¨Vasiyetimdir şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar
için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin
bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin
konması. Reis vasiyetimdir aileme iletirsin telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun, şahit
olsun.¨
Soylu bir Türk’ün soylu dostunun teselli mesajına
bakın!
Arkadaşı: ¨Hele bir dön Telafer’de tuğla taşıyacağız
seninle. Okul tamir edeceğiz.¨
Musa’nın cevabı asaletini ve soyluluğunu bir daha
ispatlıyor:
Musa: ¨Haklısın reis biz bayrağa vatana ve İslam’a
hizmet etmek için yaşamamız lazım ama gelirse başa, gurur duyarız. Hepiniz hakkınızı helâl
edin¨.
Gelelim vasiyetinin muhteviyatına. Musa yeni evli
ve Gökçen isminde beş aylık körpe bir kız yavrusu var. Bir asilzade olan Musa, şehadetten dolayı devletin tahsis edeceği ödeneği, işsiz eşine
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veya körpe Gökçen’ine değil de, Telaferli Türkmen balalarına okul yaptırmaya tahsis edilmesini vasiyet ediyor. Bu ne üstün idealizm, bu ne
asil davranış, bu ne yüce bir insanlık mertebesi
ki hulus-i kalp ile mirasını tanımadığı fakat mağdur ve yurtsuz Telaferli balalara terk ediyor?
Allah aşkına sorarım, Türkiye’de vatan-millet aşkıyla tutuşmamış, Telafer Türkmenlerini tanıyan, hallerinin nice olduğundan haberdar kaç
kişi var dersiniz? Daha 30 yaşını bile tamamlayan kahraman Musa, Telaferli Türkmen balalarından haberdar ve onların derdiyle hemhâl
olabilmişse, demek ki şuurlu bir Türk genci
ve sorumlu bir Türk milliyetçisi idi. Ona soylu
dememin ikinci bir sebebi de mensup olduğu
köyün adıdır. Musa’nın doğup büyüdüğü köyün
adı Bayat’tır. Evet Bayat, yani Irak Türkmenlerinin mensup olduğu boyun adıdır. Gerçekten
her yönüyle asil ve soylu bir şehittir Musa...
Musa’nın vasiyetini Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN yerine getireceklerini dile getirmiştir. Türk
devlet başkanına da bu asil davranış yakışırdı.
Bunun üzerine DAEŞ’in Telafer’i terk edişinden
sonra harabeye dönen şehre dönüşler başladıktan sonra kadirşinas Telaferli Türkmenler bu
maksat için hemen bir parça arsa ayırmışlar ve
Türk devletinin bu okulu inşa etmesini hasretle
beklemektedirler.
Türkmenlere mesajdır.
Türkiye’nin Bayat adında küçücük bir köyünde
doğan fakat Telafer gibi unutulan bir şehir dahil, bütün Türk dünyasını kucaklayan kocaman
yürekli Musa aslında başta darmadağınık olan
Telaferli Türkmenlere sonra da bütün Türkmenlere aslında şunu demek istiyordu: Dağılmayın,
şartlar ne olursa olsun doğup büyüdüğünüz şehirleri terk etmeyin, etmek zorunda kaldıysanız
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da mutlaka dönün, sözünü birleştirin, dilinizi
yaşatın, birlik ve beraberlik içinde olun...
Telaferli genç şair Vaad Havdioğlu Musa’nın mezarı
başında duygulu duygulu bir şiir okudu ve sonunda dedi ki;
Kaldır dalgalansın Türk’ün bayrağı
Yana dursun hürriyetin çırağı

Seninle aşarız en yüce dağı
Adına kurarız devlet Özalkan
Vaad der ki Musa cennet bülbülüm
Bağım bahçem sensin vatan sevgilim
Ellerim havada ağzımda dilim
Okur sana dua ayet Özalkan
Ruhun şad olsun soylu Musa...

Özalkan’a Minnet

Telafer halkından sana selam var
Seni unutmadı millet Özalkan
Vatan için bayrak için savaştın
Hiç kabul etmedin zillet Özalkan
Severek şehadet şerbetin içtin
Şehitliği gözün kırpmadan seçtin
Ellerinle cennet kapısın açtın
Ancak sana layık cennet Özalkan
Kanınla suladın yurdun gülünü
Vasiyetin şad etti Türkmeneli’ni
Sen kazandın şehadet ödülünü
Verdin bize şeref izzet Özalkan
Türk halkına kalkan durdun Özalkan
Onun için hiç bölünmez bu vatan
Merdane yaratmış seni yaratan
Bizlere vaciptir gayret Özalkan

Uyu sen şehidim uyu rahat ol
“Yapın” dedin hemen yaptık bir okul
Onur duydu bugün bütün Anadol
Verdin bu millete kıymet Özalkan
Kaldır dalgalansın Türkün bayrağı
Yana dursun hürriyetin çırağı
Seninle aşarız en yüce dağı
Adına kurarız devlet Özalkan
Vaat der ki Musa cennet bülbülüm
Bağım bahçem sensin vatan sevgilim
Ellerim havada ağzımda dilim
Okur sana dua ayet Özalkan

Vaat HAVDİOĞLU
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Kahraman Şehit
Musa Özalkan
Basından
Baba Evine Türk Bayrağı Asıldı
Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG
ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit
düşen Özalkan’ın, Ankara’nın
Sincan ilçesi Törekent Mahallesi’ndeki baba evine, şehadet haberinin ardından Türk
bayrakları asıldı.
Şehidin annesi Hatice ve babası
Selahattin Özalkan ile diğer
aile üyeleri, taziyeleri kabul
etti. Sincan Belediyesince evin
önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip
Özalkan, AA muhabirine yap-
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tığı açıklamada, kardeşinin
2008’den bu yana astsubay
olarak görev yaptığını belirtti.

tekrar Tunceli Dağ Komando
Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

Yılın 9 Ayı Operasyondaydı
Şehidin 2015’e kadar Bolu Dağı
Komando Tugayında görevli
olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak,
Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey
Özalkan, “Bunların bir kısmını
ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı” dedi.

“Kendisi 2017 Haziran’da tayin
olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor,
tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle. Aralık ayı başı gibi
El Bab’dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp,
sizin de bildiğiniz üzere Afrin
operasyonu başlar başlamaz,
kara harekatının olduğu pazar
günü sabahleyin Afrin’e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son.

Afrin Operasyonunu Tahmin Ediyorlardı
Özalkan, kardeşinin 2015’te
Kayseri’ye gittiğini, 2017’de
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‘Ağabey sabah kara harekâtı
yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin
onlara söylemedim, senin bilgin olsun’ demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti.”
Özalkan, kardeşine şehitlik mertebesi nasip olduğu için Allah’a
şükrettiğini, kendilerine de bu
mertebenin nasip olması için
dua ettiğini vurguladı.
Ailemizin Başı Dimdik
Özalkan, şehit kardeşinin Allah yolunda, vatana, millete hizmet
etmek için görevini en iyi şekilde yaptığının altını çizerek,
şunları kaydetti:
“Biz de inşallah onun şehitlik
mertebesinden faydalanırız.
Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin. Allah
devlete, vatana millete zeval
vermesin. Bayrağımız inmesin, İslam’ın son sancaktarı
olan bu ülke için bu devlet için
hepimiz bin ölür bin doğarız.
Elimizden gelen neyse, nerede görev yapıyorsak sonuna
kadar en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, devletimize
hizmet ederiz. Biz bu düsturla
yetiştik. Çok şükür annemin de
babamın da başları dimdik. Bu
bizim için bir kıvanç, mutluluk.
Elhamdülillah diyoruz.”
Özalkan, sözlerine şöyle devam
etti:

Zeytin Dalı Şehidi Memleketine
Uğurlandı
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Musa
Özalkan’ın cenazesi Gaziantep
Havalimanı’nda yapılan törenle memleketi Ankara’ya uğurlandı.
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan
30 yaşındaki Astsubay Musa
Özalkan’ın cenazesi, Gaziantep
Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak
Gaziantep Havalimanı’na getirildi. Şehidin memleketine
uğurlandığı törene Gaziantep
Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor,
İl Jandarma Komutanı Kıdemli
Albay Halil Uysal, İl Emniyet
Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Şehidin cenazesi, törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi
Ankara’ya gönderildi. Şehit
Musa Özalkan’ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ne
getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze
namazı için saf tutulduğu sırada şehit Özalkan’ın Türk Bayrağına sarılı tabutunu görünce
gözyaşlarını tutamadı. Şehidin
cenaze namazını Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz öncesinde helallik alındığı
sırada bir konuşma yapan Erbaş, şehide Allah’tan rahmet
diledi. Şehit Musa Özalkan,
cenaze namazının ardından
Ayaş’ın Bayat köyünde toprağa
verildi.

“Kendisinin vasiyeti olduğuna dair
bir mesajı varmış. Ben de İstanbul’daydım. Gece 04.00
gibi döndüm Ankara’ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, <Evet,
bize böyle bir mesaj attı’ diye
teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum.
Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim.
Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş.”
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Şehit Musa Özalkan’ın Vasiyeti
Olan Anaokulunun İnşaat
Çalışmaları Başladı
Kardaşlık
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şehit Musa
Özalkan’ın vasiyeti ile ilgili talimatı üzerine Türkmeneli’ne
giden ve dün akşam Türkiye’ye
dönen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Telafer Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş
Musa Özalkan Anaokulu’nun
yapılacağı arsanın tahsis evraklarını Bahçeli’ye sundu.
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı
Harekatı’nda şehit olan Musa
Özalkan’ın Türkmen çocukları için okul yaptırılarak adının
yaşatılması vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı
Bahçeli, bu doğrultuda Ülkü
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Ocakları Genel Başkanı Olcay
Kılavuz’u görevlendirdi. Olcay
Kılavuz, MHP Genel Başkanı
Bahçeli’nin emir ve talimatları
ile 26 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Bağdat’tan
Kerkük’e hareket eden Kılavuz,
Musul, Tavuk, Selahaddin, Tazehurmatu, Tuzhurmatu ve
Kerbela’yı ziyaret etti.
Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş
Musa Özalkan’ın vasiyeti ile şehidin adına inşa edilecek okul
için gerekli çalışmaları yapmak
üzere Telafer’e giden Kılavuz,
burada yetkililer ile bir araya
geldi. Yapılan görüşmeler so-

nucu Telafer Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
Anaokulu’nun yapılacağı arazi
Olcay Kılavuz tarafından bizzat
teslim alınarak, inşaat için ilk
çalışmalar başladı. Bir hafta süren Türkmeneli programının ardından dün akşam yurda dönen
Kılavuz, Bahçeli’yi ziyaret etti.
Türkmeneli’nde yaptıkları ziyaretler hakkında Bahçeli’ye bilgi
veren Kılavuz, “Ecdadımızın
yadigarı, soydaşlarımızın kutlu
yurdu Türkmeneli’ne bir kez
daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadık. Lakin o coğrafya
adeta kıyameti yaşıyor. IŞİD işgalinden yeni çıkan Telafer’de
her yer yıkık dökük, harap olmuş. Gözünüzün gördüğü her
yer savaşın izlerini taşıyor. Bölgede soydaşlarımızın aklınıza
gelebilecek her şeye ihtiyacı
var. Yaşanan bu insanlık dramını görmezden gelemeyiz.
Milletimizi bir kez daha bu
konuya duyarlı olmaya davet
ediyorum. Türkmeneli’ndeki
soydaşlarımızın tek güvencesi
büyük Türk milleti ve özelinde Ülkücü-Milliyetçi Hareket.
Bize duyulan bu güveni boşa
çıkartamayız. Varımızla yoğumuzla tüm imkanlarımızı seferber ederek aynı şehidimiz
Musa’nın vasiyetini Telafer’e
bıraktığı şuurla soydaşlarımızın yanında olmalıyız. Bizim
en büyük umudumuz, mutluluğumuz turan coğrafyasının
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yarınları olacak Türkmen balalarının yüzündeki gülümsemedir. Ziyaretimiz esnasında
gittiğimiz her yerde Türkmen
soydaşlarımız bizleri bağırlarına basıp, liderimiz Devlet
Bahçeli’ye duydukları sevgi ve
saygıdan bahsederek kendilerine selamlarını, dualarını ve
hürmetlerini iletmemizi istediler. Bizde cennet ülkemize
döner dönmez liderimize soydaşlarımızın teşekkürlerini ve
dualarını iletip, Türkmenlerin
Türkmen Beyi’ne olan selamlarını bildirdik. Liderimiz Bahçeli
Bey de bugüne kadar olduğu
gibi bugünden sonra da Türkmen soydaşlarımızın ve Türkmen davasının bizzat takipçisi
olmaya devam edeceklerini,
bizlere ziyaretimiz esnasında
yardımcı olanlara ve Türkmen
kardeşlerimize muhabbet ve
selamlarını ilettiler” dedi.
Şehit Musa Özalkan adına yapılacak anaokulu hakkında da bilgi veren Kılavuz, “Hamdolsun
Telafer’in Türkmen balaları
için şehidimizin vasiyeti doğrultusunda Bahçeli Bey’in emir
ve talimatlarıyla yapılacak olan
anaokulunun arazisini teslim
alarak, inşaat çalışmasını başlattık. Bu inşaatı kendi vatanımızda, Türkiye’de yapıyor olsaydık bile resmi işlemleri bu
kadar hızlı tamamlayamazdık.
Ama halis bir niyetle çıktığımız
bu yolda Cenab-ı Allah’ın yardımıyla resmi süreç bir günde
tamamlandı ve arsa tahsisi
sağlandı. Allah nasip ederse bu
anlamlı yapının mimari projesi liderimiz Bahçeli tarafından
hazırlatılacak ve en kısa sürede yapımını tamamlayacağız”
ifadelerini kullandı.
Ülkücü Hareket’in dünyanın dört
bir tarafında faaliyet gösteren
tek milli yapı olduğunu vurgulayan Ülkü Ocakları Genel
Başkanı Kılavuz, “Liderimiz

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Telafer’deki çocuklarla

Devlet Bahçeli’nin emirlerinde gerek yurt içinde gerekse
Türk dünyasının dört bir yanında faaliyetlerimizi aralıksız
devam ettireceğiz. Yedi günlük Türkmeneli ziyaretlerimiz
boyunca dualarıyla bizi yalnız
bırakmayan büyük Türk milletine ve camiamızın muhterem
mensuplarına şükranlarımızı
sunarım. Türkmeneli’ne ulaştığımız andan itibaren büyük bir
sevgiyle ve misafirperverlikle
bizi karşılayan, kendi evimiz-

deymiş gibi ağırlayan tüm soydaşlarımıza, Türkmeneli’nin
yiğit bozkurtlarına ve Türkmeneli Ülkü Ocakları Başkanımız
Murat Vatanperver’e teşekkür
ediyorum. Bizlerin bu duygu
dolu ziyareti gerçekleştirmesine vesile olan şehidimiz Musa
Özalkan kardeşimi bir kez daha
rahmet ile anıyor, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye en içten
teşekkürlerimi, saygılarımı arz
ediyorum” dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Telafer’deki yetkililerle
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Irak’ta Seçimler ve
Değişkenler
Habib HÜRMÜZLÜ
Irak üç aydan beri seçim havasına
girmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere Irak Anayasasının
(2005) 56. Maddesinde parlamento süresinin dört yıl olduğu kararlaştırılmıştır. Şimdiki
meclis 2014 yılında göreve
başlamıştır; dolayısıyla da bu
yıl içinde seçimlerin yapılması
anayasa gereğidir. Her ne kadar göçmenlerin henüz yerlerine dönmediklerini gerekçe
gösterip seçimlerin ertelenmesini talep edenler olduysa
da Başbakan İbadi seçimlerin
12 Mayıs 2018 tarihinde yapılacağını ilan etmiştir. 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması
planlanan bu seçim, Irak’ın
tarihinde yeni bir döneme girileceğinin habercisi olmanın
yanı sıra, meclis seçimiyle il
meclis üyelerinin seçiminin
de birlikte yapılacağı ilan edilmiştir.
2018 seçimlerinden önceki tüm
seçimler (dört parlamento seçimi ve üç yerel seçim) mezhepsel (Şii, Sünni) veya etnik
(Arap, Kürt, Türkmen, Kildan,
Asuri) esaslar üzerin inşa edilmiştir. IŞİD’in yenilgiye uğramasından sonra Irak’taki dengeler de değişmeye uğramış
ve Şii, Sünni ve Kürt ittifakları
kendi içlerinde parçalanmalar
yaşamıştır. Her seçim arifesinde olduğu gibi, Irak’ın siyasi
arenasında değişiklikler, yeni
12

ittifaklar ve yeni kırgınlık ve
kopmalar meydana gelmeye
başlamıştır. Ancak, ilginçtir ki
Irak’ta siyasi yönden en zayıf
oluşum olan Türkmenler parçalanmak yerine aralarında
birleşmişlerdir.
Bilindiği üzere, Irak 2006 yılından
beri Şii kökenli “El-Dava” partisi tarafından, önce İbrahim
El-Caferi, sonra Nuri El-Maliki
hükümetleriyle yönetilmiş, şu
anda da Haydar El-İbadi’nin
hükümeti tarafından yönetilmektedir. 2018’de ise bu
durum biraz değişeceğe benziyor.
Başbakan Haydar El-İbadi, hem
parlamento, hem de il meclisleri seçiminin birlikte 12 Mayıs tarihinde yapılacağını ilan
etmiş; mezhepçilikten uzaklaşıp, Dava partisinden ve ElMaliki’den ayrı olarak (Nasr
El-Irak İttifakı) adı altında bir
ittifak kurduğunu duyurmuştur. Tüm siyasi partileri bu ad
altında seçime girmek üzere
bu listede birleşmeye davet
etmiştir.
Millet Meclisi eski Başkanı Usame
El- Nuceyfi, Hamis el-Hancer
ve Ahmed El-Mesari gibi siyasetçilerle birlikte seçimlere
katılmak için 11 partiden oluşan “Irak Kararı” isminde bir
koalisyon kurulmuştur.

Bedr Örgütü genel sekreteri başkanlığında olan ve seçime katılacak Haşd Şabi gruplarını
içeren “El- Fetih” Koalisyonu
Başbakan Haydar El-İbadi
başkanlığındaki Nasr El-Irak
koalisyonundan ayrıldığını bildirmiştir. Şii lider Muktada ElSadr Bedr örgütünün El-İbadi
listesine katılmasını “Nefret
edilecek siyasi anlaşma” olarak nitelendirmişti.
Nuri El-Maliki ile yolları ayrılan
Başbakan El-İbadi seçim arifesinde iki ilke üzerinde ısrarla
durmuştur: seçimlerin ertelenmeden ve anayasanın belirlemiş olduğu sürede yapılması ve seçime katılacak parti
ve siyasi oluşumların askeri
kanadının olmaması. Sünni
oluşumları ise, göçmenlerin
hala yerlerine dönememesini
mazeret göstererek seçimlerin en az altı ay ertelenmesi
için uğraşmışlardır. Seçimlerin ertelenebileceği konusu
Federal Mahkemenin ve Millet Meclisi’nin kararlarından
önce Irak’ın siyasi mahfillerinde kuvvetle konuşulmakta idi.
Aslında anayasanın 56. maddesi
seçimlerin icra edilmesi konusunda gayet açıktır. Maddenin birinci fıkrası şu şekildedir: “Millet Meclisi’nin süresi,
ilk oturumundan başlamak
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üzere, dördüncü yılın sonunda bitecek olan dört takvim
(Miladi) yılıdır”. Anılan maddenin ikinci fıkrası da, meclisin bir önceki seçim döneminin sona ermesi tarihinden 45
gün önce yapılmasını hükme
bağlamıştır. Bu açık hüküm
karşısında seçimlerin ertelenmesi, anayasanın ihlali anlamına geleceği, tehlikeli bir
sabıka oluşturacağı ve Irak’ta
demokrasinin
gelişmesine
darbe vuracağını söylemek
mümkündür. Başbakan Elİbadi bu konuda çok sert bir
tutum sergilemiş, seçimlerin
ertelenmesinin anayasaya aykırı olduğunu vurgulamış ve
mutlaka tespit edilen tarihte
yapılacağını açıklamıştır.
Millet Meclisi seçimlerinin ve
hükümetin süresinin altı ay
uzatılmasına ve bu sürede
olağanüstü hâl ilan edilmesine imkân veren bir yasa tasarısı hazırlamış olduğu ve bu
tasarı oylamaya sunulacağı
söylentileri yayılmaya başlamıştır. Hükümet kanadı ise
bu söylentileri yalanlamıştır.
Meclisteki bazı siyasi oluşumlar seçimin ertelenmesi konusunu parlamentoya taşımıştır.
Uzun tartışmalardan sonra
seçimleri erteleme konusunun oylamasına geçilmiştir.
Ulusal ittifak seçimlerin zamanında yapılmasından yana
iken, Irak Güçleri İttifakı ile
Kürdistan İttifakı seçimlerin
bir yıl veya en az altı ay ertelenmesini talep etmekteydi.
Erteleme gerekçesi Işid zulmünden kaçıp göç edenlerin
yerlerine dönmelerine fırsat
tanımak ve göç bölgelerine
istikrarın dönmesini beklemek idi. Oylamaya 320 milletvekilinden 144 milletvekili
katılmış ve oylama sırasında
ulusal ittifak ve Kürt milletvekilleri toplantıyı terk edince

nisap bozulmuş ve oylama
başarısız olmuştur.
Parlamento başkanlığı seçimin
ertelenmesi konusunun siyasi yönden tehlikeli bir boyut
alması üzerine 20 Ocak 2018
tarihinde Yüksek Federal
Mahkemeden seçimlerin zamanında yapılması hakkında
açıklayıcı bir karar vermesi
talebinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Heyeti de
seçimlerin
ertelenmesinin
Irak’ta demokrasiye büyük
zarar vereceği uyarısında bulunmuş olduğunu özellikle
vurgulamak gerekir.
Federal Mahkeme’nin Kararı
Federal mahkeme 21 Ocak tarihinde oy birliğiyle almış olduğu 8/2018 No.lu kararında
anayasanın 56/2 No.lu maddesinde tespit edilen süreye
bağlı kalınmanın gerektiğini
ve bu sürenin değiştirilmesinin mümkün olmadığını
vurgulamıştır. Bilindiği üzere
Federal Mahkeme’nin kararları anayasanın 94. Maddesi
uyarınca kesin ve hükümet,
parlamento, federal bölgeler
ve herhangi bir otorite için
bağlayıcıdır.
Meclisin Kararı Ve Seçim Yasasında Değişiklikler
Federal mahkemenin seçimlerin ertelenmesinin mümkün
olmadığına dair kararı, tartışmaları ve yapılan itirazları
sona erdirmiş ve parlamento
22 Ocak tarihindeki oturumunda seçimlerin 12 Mayıs
2018 tarihinde yapılmasına
dair karar vermiştir. Karardan
birkaç saat sonra da seçimlerin 12 Mayıs tarihinde yapılacağına dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi açıklanmıştır.
Meclis öte yandan 2013 yılında
yürürlüğe giren 45 no.lu Mil-

let Meclisi Seçim Kanunu’na
değişiklik getiren bir yasayı
onaylamıştır. Bu yasanın 1.
Maddesinde dördüncü dönem seçimlerinin 12 Mayıs
2018 tarihinde yapılmasının
gerektiğini hükme bağlamış
ve yürütme erkine seçim konusunda yükümlülükler getirmiştir.
Bu yükümlülükler şu şekildedir:
Seçimlerin güvenli ortamda
icra edilmesi, oylamanın tüm
bölgelerde elektronik ortamda yapılması, göçmenlerin
kendi bölgelerine dönmelerinin temini, seçime giren siyasi
partilerin silahlı kanatlarının
olmaması, silahın sadece Savunma ve İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin
elinde olması, seçimlerin
dürüst ve şeffaf şekilde yapılmasını temin etmek için
yerel ve uluslararası gözlemcilerin sayısının arttırılması
ve tüm vatandaşların seçime
katılmalarını gerçekleştirmek
üzere göçmen seçmenler için
bulundukları yerlerde seçim
sandıklarının kurulması. Yeni
yasa ayrıca milletvekili adaylarının en az lisans diplomasına sahip olmaları ve oyların
değiştirilmiş “Sainte Lagui”
sistemiyle (1-3- 5-7-9) sayılması şartlarını getirmiştir.
Öte yandan Millet Meclisi seçim
yasasında bir değişiklik yaparak adayların en az üniversite
mezunu olması şartını getirmiştir. Seçime katılacak olanların ep iyi bir oranı bu şarta
haiz olmadıkları için aday
olamayacakları
anlaşılınca
itirazlar ve tartışmalar yükselmiştir. Meclis bunun üzerine
yasada hemen bir değişiklik
daha yaparak adayların %20
’sinin lise mezunu olmasına
imkan tanımıştır.
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Seçim Yaklaşırken Durum
Seçim tarihi yaklaştıkça yeni partilerin ve partiler arasında
yeni ittifakların kurulmasına
başlanmıştır. Yüksek Seçim
Komiserliği 143 partinin ve
bu partiler arasında seçime
girecek 27 ittifakın (koalisyon)
kurulduğunu resmen ilan etmiştir.
Seçimler 18 seçim bölgesinde yapılacağı, 34 milyon olan Irak
nüfusundan 24 milyon kişinin
seçime katılma hakkı olduğu,
her seçim bölgesinden 7 ile
34 milletvekili seçileceği ve 9
sandalye azınlık kotaları olarak tahsis edildiği bildirilmiştir. Kota yoluyla seçilecekler
şöyledir: 5 Hiristiyan, 1 Sabii,
1 Ezidi, 1 Şebek, 1 Feyli Kürt.
Seçimlere Katılacak Siyasi Oluşumlar
2018 seçimlerine katılacak oluşumların en güçlüsü şu anda
Başbakan El-İbadi’nin oluşturmuş olduğu “İtilaf El-NasrZafer İttıfakı” isimli ittifak
görünmektedir. Bu ittifaka
girenler arasında başta Ammar El-Hakim başkanlığındaki El- Hikme Akımı olmuştur.
El-İbadi ayrıca, Hadi El- Amiri
başkanlığındaki Haşd Şabi
teşkilatıyla seçim konusunda
anlaşmış, ancak çok geçmeden Haşd Şabi bu ittifaktan
çekildiğini ilan etmiştir.
El-İbadi’nin “İtilaf El-Nasr” isimli
seçim listesine şu ana kadar
aşağıdaki parti ve siyasi oluşumlar katılmıştır:
14

Bedir Örgütü
Yüksek İslami Meclis
El-Fazile
El-Mustekıllun (Bağımsızlar)
El-İslah (Reform)
Irak Türkmenleri İslami Birliği
Irak Türkmen Oluşumu
Nuri El-Maliki (Eski Başbakan

-

ve şu anda cumhurbaşkanı
yardımcısı)
El-Sadr
El-Haşd El- Şabi

Kürt cephesinde Mesut Barzani’nin bağımsızlık referandumunu ısrarla uygulamış olması Kürt siyasi teşkilatlarını, zaten parçalanmaya yüz çeviren
bu oluşumları karşı karşıya
getirmiş ve seçimde de parçalanmalarına yol açmıştır.
Kürtler, Kürdistan ittifakı adı altında üç partiden oluşan bir
siyasi oluşumla seçimlere gireceklerini ilan etmişlerdir. Bu
partiler şunlardır:
-

Kürdistan Demokratik Partisi
(KDP)
Kürdistan Yurt Sevenler Partisi (KYP)
Kürdistan Komünist Partisi.

Kürt Siyasi Oluşumlar
Kürdistan Barış Listesi: Bu listeye
katılan Kürt partileri şunlardır:
-

Kürdistan Demokrasi Partisi
(KDP)
Kürdistan Yurt Sevenler Birliği
(KYB)
Kürdistan Komünist Partisi
(Kava Mohammed)

KDP (Barzani’nin partisi), federal bölge dâhilinde Değişim partisi (Goran) ve İslami
Cemaat’la seçim ittifakı oluşturmuş; çekişmeli bölgelerde
ise, (Barışçıl Yaşam İçin Kürdistan Barışı) isimli bir listeyle seçimlere gireceğini ilan
etmiştir. Bu liste: KDP, İslami
Parti ve bazı küçük partilerden oluşmaktadır.
Kerkük’te Durum
Birisi Hristiyanlara tahsis edilmek
üzere, 13 sandalye için yarışacak olan Kerkük’te Türkmen-

ler, Kürtler ve Araplar ayrı ayrı
listelerle seçime katılacaklarını ilan etmişlerdir:
1- Kerkük Türkmen Cephesi listesi (Erşat Salihi başkanlığında)
2- Kerkük’te Kürt Güçleri (Yusuf
Mohammed başkanlığında)
3- Kerkük Arap İttifakı (Erkan
Sait El- Cuburi başkanlığında)
Kerkük’te seçime katılacak 31
parti ve ittifak içinde 13 sandalye için toplam 291 aday
yarışacaktır.
Kerkük Türkmenleri Cephesi Listesi
Türkmenler, özellikle Kerkük’te
bir araya gelmeyi başarmışlardır. Irak Türkmen Cephesi, Erşat Salihi başkanlığında
“Kerkük Türkmen Cephesi”
adı altında bir seçim ittifakını
Bağımsız Seçim Komiserliği
nezdinde tescil ettirdiğini ilan
etmiştir. Bu listede yaklaşık
Türkmenlerin tüm parti ve siyasi oluşumları bir araya gelmiştir. Sözü edilen bu parti,
siyasi oluşumlar ve başkanları
şunlardır:
-

Irak Türkmen Cephesi (Erşat
Salihi)
Türkmeneli Partisi (Riyaz Sarıkahya)
Türkmen Adalet Partisi (Enver
Bayraktar)
Türkmen İslami Birliği (Casım
Cafer)
Bedir Örgütü (Hadi El- Amiri)
Türkmen Karar Partisi (Abdulkerim Kadir)
Türkmen Milliyetçi Hareketi
(Hüsamettin Türkmen)

Türkmenler bunun yanı sıra, seçimlere Bağdat’ta El-İbadi
başkanlığındaki “Nasr İttifakı” listesi içinde gireceklerini
açıklamışlardır.
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Türkmen İslami Birliği, Bedir Örgütü ve Vefa Partisi Kerkük
Türkmenleri cephesi listesinde sonradan isimleri görülmemekle birlikte, Kerkük’te
adaylarının ya da ayrı bir
listelerinin olmadığı görülmüştür. Söz konusu partilerin
yanı sıra Bedir Örgütüne bağlı
Türkmen adaylar ile bazı bağımsız adayların da Türkmen
koalisyonunda yer alacağı belirtilmiştir.
Türkmen oluşumunun Sabit Mohammed Başşar (Telafer)
başkanlığında Türkmenleri
Kurtarma Cephesi partisi seçimlere üç ayrı liste dahilinde
gireceğini ilan edildi (etti):
-

Musul’da: Haşim El-Cemmasi
başkanlığında “Nineva Kimliğimizdir” listesi.
Bağdat’ta: Hamit Casım Mohammed başkanlığında “Bağdat ittifakı” listesi.
Salahattin’de Şalan El- Kerim
başkanlığında
“Salahattin
Kimliğimizdir” listesi.

Türkmen partilerinden Dr. Turan
Müftü başkanlığındaki Türkmen Sivil Parti, Başbakan Elİbadi’nin Nasr listesine katıldığını ilan etmiştir.
Kerkük Türkmenleri Cephesi listesi en son bilgilere göre şu
şekilde oluşmuştur:
Erşat Salihi – ITC / Hasan Turan –
ITC / Riyaz Sarıkahya – Türkmeneli Partisi / Enver Bayraktar – Adalet Partisi / Enver
Fahri – Milli Hareket / Ahmet
Haydar – Vefa Hareketi – Taze
/ Şahin Dayı Kadır – Karar partisi / Hatice …. – Taze / Muna
Hasip / Yalçın Mehdi – Dakuk
/ Felah Yayçılı – Kerkük Kaymakamı / Ammar Hidayet
– Ataa Hareketi / Melahat
Kassap – Türkmeneli Partisi /

Adnan Hurşit – Altunköprü /
Nur Münir Kafili – Milli Hareket / Selva Hadi – Karar Partisi
/ İsam Vendavi / Mehmet Ali
Rauf – İslami Dava partisi.
Tuzhurmatu’da Niyazi Mimaroğlu
ve Casım Cafer El- Fetih listesinden aday oldukları açıklanmıştır. ITC. Tuzhurmatu’da
Türkmen oylarının dağılmaması için Salahattin’de seçimlerden çekildiğini açıklamıştır.
Musul’da ise ITC., El- Vataniye ve El- Fetih listeleriyle,
Diyala’da da El- Fetih listesiyle
ittifak yaparak birlikte seçime
gireceğini açıklamıştır.
Kerkük’te Kürtlerin Seçim Listeleri
KDP (Barzani), “Çekişmeli bölgelerin askeri işgal altında
olması ve oralarda istikrarsızlığın hâkim olması” iddiasıyla
işgalcilere meşruiyet kazandırmamak için Kerkük dahil
çekişmeli bölgelerde seçime
katılmayacağını ilan etmiştir.
Kerkük’te Kürt gruplarının seçimlere iki ayrı listeyle girecekleri
ilan edilmiştir:
Kürdistan Barış Listesi (Halit Şuvani Başkanlığında):
1- Kürdistan Yurt Sevenler Birliği
(KYB)
2- Kürdistan Demokratik Parti
(KDP).
3- Kürdistan Komünist Partisi
(Kave Mohammed).
Kerkük’te Kürt Güçleri (Yusuf
Mohammd Başkanlığında):
1- Demokrasi ve Adalet için İttifak (Berhem Salih)
2- Kürdistan İslami Cemaati
3- Değişim Hareketi (Goran)
Kerkük’te Arapların Seçim Listesi
Kerkük’te Araplar vekâleten Kerkük Valisi Rakan l- Cuburi baş-

123456-

kanlığında ilan edilen Kerkük
Arap İttifakı adı altında bir listeyle seçime katılacakları ilan
edildi. Bu listede 6 parti veya
siyasi oluşum vardır:
Irak İçin Birleşenler (Usame
El- Nuceyfi)
Ulusal Hak Partisi (Ahmed ElMesari)
El-Hal Partisi (Mahammed ElKerbuli)
Ulusal Güçler Birliği (Mohammed El- Halbusi)
Ulusal Topluluk (Ahmed Abdullah El- Cuburi)
Irak’ta Arap Projesi (Hamis ElHancer)

Seçimin önemli aşamalarından
biri olan partiler ve siyasi oluşumlar arasında koalisyonların (ittifakların) yapılması
2015 tarihli 36 No.lu Partiler
Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince 11 Ocak tarihinde
sona ermiş ve Bağımsız Seçim Komiserliği tüm partileri
ve siyasi oluşumlarını aday
listelerini 4 Ocak 2018 ile 10
Şubat 2018 tarihleri arasında
sunmaya davet etmiştir. Bu
tarih sonradan 15 Şubat tarihine kadar uzatılmıştır.
“Seçim için yapılan ittifaklar, siyasi görüş esasına ve belirli bir
yol haritası ve programa göre
değil, mezhepsel ve etnik
bazda ve sırf mecliste daha
fazla sandalye kazanmak uğruna yapıldığı açıktır. Durum
böyle iken seçimlerden sonra ve hükümetin kurulması
aşamasında bu dengelerin
değişeceği bir gerçektir. Buna
rağmen, ABD’nin 2003 yılında temelini kurmuş olduğu
üst düzey görevlerin dağılımı
değişmeyebilir, yani yine de
cumhurbaşkanlığı Kürtlerden,
millet meclisi başkanlığı Sünnilerden ve başbakanlık Şiilerden birine verilmesi kuvvetle
muhtemeldir.
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Hadi Güzel’in
Kerkük Türk Kültür Merkezi
Hatıraları
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Ilık İzmir kışının bir sabahında terminale vardım. Anadolu’nun
batı cenneti olan bu güzel
şehrimizi ziyaret etmeyeli
yıllar olmuş. İzmir beni cezbeden şehirlerden biri. Ama
bu sefer İzmir’in güzelliklerini doya doya içime çekmeye
hiç zamanım yok. Hem İzmir
kızmasın ama, bu sefer ne
Kordonboyu’nu görmeye geldim ne Karşıyaka’yı ne Konak’ı.
İzmir’e bu gelişim eski bir dostu, bir Türkmen dostunu, yıllar
önce İzmir’den kalkıp Kerkük’e
gelen, hem de yıllarca anavatandan ayrı kalmanın gönül dağına katlanan; fakat hiç
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pişman olmayan, Türkiye’den
Kerkük’e yürek dolusu sevgi
taşıyan, yılmaz eğitim gönüllüsü Hadi Güzel’i görmek içindi.
Onunla birlikte çocukluğumun
Kerkük’üne onunla kanat açacaktım.
Hadi Hocamla sözleştiğimiz yerde
buluştuk. Bundan kırk yıl önceki simasının ana hatları hemen hafızamda canlandı. Sanki
daha birkaç gün önce ayrılmışız gibi sımsıcak bir selamla ve
güleç bir yüzle karşıladı beni.
İlerleyen yaşına rağmen hâlâ
enerji doluydu. 10-15 dakikalık
bir yürüyüşten sonra değerli

eşi ve yardımcılarının bulunduğu Karabağlar’daki hanelerine vardık. Hadi Bey’in evi yarı
kütüphane yarı müze sayılırdı.
Bir yanda cilt cilt kitaplar bir
yanda Atatürk’ten İnönü’ye,
Enver Paşa’dan Menderes’e,
gelmiş geçmiş devlet adamlarının resimleri, portreleri
asılıydı. Evin duvarlarında bize
gülümseyen, göz kırpan yalnız
bunlar da değildi. Bir duvarda
Kerküklü ünlü hat sanatçısı ve
şair Muhammet İzzet Hattat’ın
“Çobansız kuzunı1 kurt kapar” tablosu, bir yanda Ker1 Irak Türkmen ağızlarında “kuzuyu” anlamındadır.
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küklü marangoz Muhammet
Suphi’ye yaptırdığı, Fuzuli’yi
canlandıran ve kabartma sanatıyla bir kez daha ebedîleşen
meşhur “Ne yanar kimse bana
âteş-i dilden özge/Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı”
beytinin işlendiği bir ahşap
tablo… Bir yanda enlemesine
bir İstanbul panoraması bir köşede Mısır’dan getirmiş olduğu
Osmanlı devlet arması. Sonra,
odanın baş köşesine yerleşmiş
Kerkük Sarayı2 tablosu ve daha
sayılmayacak kadar fotoğraflar,
tablolar, hatıra eşyaları, antika
malzemeler ve daha birçok değerli eşya Hadi Hoca’mın hem
misafirlerini lezzetli ikramlarıyla ağırladığı hem de çalışma
masasının bulunduğu odada
gözlerimizi ve gönüllerimizi
okşayıp durdu ziyaretimiz boyunca.
Hadi Güzel’le bütün gün koyu bir
kahve eşliğinde koyu bir Kerkük
sohbetine daldık. O anlattıkça ben can kulağıyla dinledim
ve konuştuklarını kaydettim.
Hadi Bey, birlikte görev yaptı2 Osmanlı döneminden kalma kışla

ğı bütün arkadaşlarını hayırla
yâd ediyordu. Kimler yoktu ki
bu hizmet kervanında, Şevket
Kutkan, Arif Hikmet Par, Agâh
Önen, Hüseyin Aydın, Kadriye
Alper, Sevgi Kafalı, Hasan Duman, Aydın Kuran, Gülçin Atamer, H. Hüseyin Dolamaç3 ve
daha niceleri. Hepsinin, gerek
Kerkük’teki gerek Bağdat’taki
kültür merkezinde çok değerli katkıları olmuştu. Hadi Bey,
Şevket Kutkan’ın Kerkük’te çok
sevildiğini, etrafında Kerkük’ün
meşhur şairlerinin bir hale
oluşturduğunu ve onun dönüşünün Kerküklülerce üzüntüyle karşılandığını anlattı bana.
Ama o, Gülçin Atamer’in yerinin bir başka olduğunu söylüyor; onun, kendisi de dahil
diğer öğretmenlerin hepsinden daha yetenekli olduğunu
özellikle vurguluyordu. Ben
de Gülçin Hanım’ın öğrencisi
olduğumdan, onun bize mandolin çalmayı öğrettiğini, ancak benim beceremediğimi,
buna karşılık beni koroya aldı3 Hasan Hüseyin Dolamaç’la gerçekleştirmiş olduğumuz röportaj için bkz. Kardaşlık, 44. Sayı, s. 18-22.

ğını anlattım. Hadi Bey, Gülçin
Atamer’in Kültür Merkezindeki
bu öncü rolünü yazımda mutlaka belirtmemi istediği için
ben de onun ricasını yerine
getirmeyi bir vicdan borcu telakki ediyorum. Bu arada, Hadi
Hoca’mdan vefanın ne demek
olduğunu bir kere daha öğreniyorum.
Hadi Bey’den o yıllarda Kerkük
ve Bağdat’taki çalışma şartlarını da dinliyorum. Anlattığına göre, kendisi 1969 yılında
Irak’taki Türk Kültür merkezlerinde görevlendirilmek üzere sınava girmiş; Oysa göreve
1972’de ancak başlayabilmiş.
O yıllarda merkezlere halkın
ilgisinin çok fazla olduğunu;
buna karşılık Türkçe öğretmek
için gerekli kitapların bulunmadığını söylüyor. Bu eksiği
kapatmak için Türkiye okullarında okutulan okuma kitaplarından getirdiklerini anlatıyor.
Ama kültürel içerikli çeşitli
kitapların Bağdat’taki kültür
merkezimizin balkonunda ve
elçiliğimizin depolarında, uzun
zaman bekletildiğini, bunların
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kimseye dağıtılmadığını, kendisininse her gittiği yere Erbil’e,
Bağdat’a, Telâfer’e, Kut’a bolca kitap götürdüğünü ve dağıttığını söylüyor. Bir taraftan
bu acı hatıraları dinlerken bir
taraftan da bugün geldiğimiz
noktada dünyaya Türkçe öğretimi alanında ne kadar mesafe
alabildiğimizi düşünüyorum…
Sonra, yine dalıyoruz sohbete ve o yıllarda gerek elçiliğin
gerek ilgili bakanlıkların bu hususta ne derece ilgisiz olduklarını gösteren hatıralara kulak
veriyoruz. Hadi Bey, görev süresi dolan okutmanların yerine
yenilerinin gönderilmesinin o
yıllarda fazlaca geciktirildiğini,
bu yüzden hizmette istenmeyen boşlukların oluştuğunu
anlatıyor bana. Nitekim, kendilerinin görev süresi dolunca,
mehil müddetini de Kerkük’te
geçirip sonra Gülçin Atamer’le
birlikte, bir gün sabaha karşı,
halka görünmeden, 450 öğrencili Merkezi hademelere
18

bırakarak, istemeden de olsa
Kerkük’ten ayrıldıklarını anlatıyor. Durumdan haberdar
olan Vecdi Gedik, Mehmet Karaulus, Adnan Sakallı ve birkaç
kişi daha onları uğurlamak için
Erbil’e kadar gelip oradan dönüyorlar. Anavatan topraklarına ayak basınca da ilk postaneden Millî Eğitim Bakanlığına,
Dış İşlerine, Kültür Bakanlığına
telgraflar çekip Merkezin kapandığını bildiriyorlar. Karşılığında ise azar işitiyorlar.
Hadi Bey, bütün zorluklara rağmen
Merkezlerdeki okutmanların
canla başla, vazife şuuruyla
hareket ettiklerini anlatıyor.4
Merkezdeki Türkçe kursla4 Dergimizin 66. sayısında, Ömer Özcan
imzalı bir yazıda (s. 18-23), ismi bilinmeyen bir yetkilinin Irak’taki Türk
Kültür kurumları hakkında hazırlamış
olduğu bir rapor yayınlanmıştır. Bu raporda da Merkezlerdeki okutmanların
ve idarecilerin, hatta diğer personelin
fedakârca çalışmalarından söz edilmektedir.

rından başka Yunus Emre ve
Fuzuli ile ilgili anma günleri
tertiplediklerini, Türkiye’den
pek çok yazar çizere davetiye
gönderdiklerini; ancak sadece Burhan Felek’in, gelmese
de köşesinde bu etkinlikten
bahsettiğini anlatıyor. Ben de
hocama Merkezde o zamanlar
bir Yunus Emre filmi seyrettiğimi, 23 Nisan, 19 Mayıs kutlamaları yapıldığını, temsiller,
konserler gerçekleştirildiğini
anlatıyorum. Bu mevzuları konuşurken Hadi Bey şunu da
anlattı. O yıllarda Bağdat’taki
Türk Kültür Merkezine öğrencilerin çokça rağbet göstermesi karşısında İngiliz Kültür
Merkezi yetkilileri ziyadesiyle
şaşırmış, bu öğrencilere ne gibi
ödüller veriyorsunuz da bunlar
size bu kadar ilgi gösteriyorlar,
diye de sormuşlar. Çünkü kendileri başarılı öğrencilerini her
yıl Londra’ya gönderip teşvik
edici programlar uyguluyorlarmış. Hadi Güzel 90’lı yıllarda
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Mısır’daki kültür merkezimizin açılması için de Mısırlıların
çok istekli davrandıklarını ve
her gün konsolosluğu defalarca aradıklarını anlattı. Hatta,
o yıllarda Kahire’de İsrail’in
kültür merkezi varmış da bizim yokmuş. Ama en sonunda
Kahire’de de 1996 yılında Büyükelçi Yaşar Yakış’ın ısrarı ve
sağladığı imkânlarla bir Kültür
Merkezimiz açılmış.
Hadi Hoca, merkezlerdeki kitap,
gazete, dergi sıkıntısına da
parmak basıyor. O günlerde
en yeni gazetelerinin bir yıllık
olduğunu, biraz da alaycı bir
tavırla anlatıyor. Ben de Merkezdeki kütüphanede, ortadaki
masanın üstünde günlerce duran ve elden ele gezdiğinden
yaprakları ufalıverecekmiş gibi
yumuşamış gazeteleri hatırlıyorum. Sonra gerek Kerkük
gerek Bağdat Türk Kültür Merkezlerine gelen o yıllardaki
devlet adamlarından ve bazı
aydınlardan bahsediyor: Semih
Sancar, Şükrü Elekdağ, A. Taner
Kışlalı, Oğuzhan Asiltürk, İhsan
Doğramacı, İlhan Bardakçı’nın
da içinde bulunduğu TRT ekibi ve daha pek çok şahsiyet.

Hadi Bey bütün bu gelenlerden Türkiye’ye döndüklerinde
kültür merkezlerine kitap, gazete, dergi göndermelerini istemişse de bu istekleri yalnızca
İ. Sabri Çağlayangil karşılamış.
Bir gelişinde Meydan Larousse
Ansiklopedisi ciltlerini getirmiş. Bu yüzden Çağlayangil’e
ayrı bir değer veriyor Hadi
Hoca. Semih Sancar’ı da hayırla yâd ediyor. Kıbrıs Çıkarması
sırasında harekâtı karargâhtaki
odasından günlerce çıkmadan
bizzat idare ettiğini, tıraş bile
olamadığını, çay ve simitle karnını doyurduğunu anlatıyor.
Sonra sıra Kerkük Türk Kültür
Merkezinin en itibarlı misafirine, devrin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e geliyor.
Zaten, 27 Nisan 1976’da Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün
Kerkük’e gelişi Kerkük’ün yakın
geçmişindeki en önemli hadisedir, denebilir. Onun gelişi
Kerkük’te büyük bir galeyana
sebep olmuştu. Halkın sevgi
tezahüratları ortalığı inletiyordu. Hadi Bey bunları anlatırken
ben de hafızamı tazeleyerek
o günü tekrar hatırlıyorum.
Cumhurbaşkanının ziyaretinde

Kerkük Valisi, Telafer Türklerinden olan Kolordu Komutanı
Sait Hamu, Türk milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür
Bakanı, DİSK Başkanı ve diğer
Iraklı yetkililer de oradadır.
Dışarıdaki kalabalıksa “Türkeş,
Türkeş” diye bağırmaktadır. Bir
ara Iraklı yetkililerden biri dışarıdakilerin ne dediğini sorar,
Hadi Bey de “Yaşasın Türk-Irak
dostluğu” dediklerini söyler. Bu
cevabı duyan Çağlayangil kendisine bıyık altından gülmektedir... Cumhurbaşkanı Korutürk,
Merkezin hâtıra defterine bir
yazı da yazmıştır. Defter Hadi
Hoca’mda olmasına rağmen
başka bir yerdeki eşyalarının
arasında olduğundan onu maalesef göremedik. Hadi Bey,
Fahri Korutürk’ün Kerkük’e
gelişi üzerine Türkiye’de ünlü
gazeteci Güneri Civaoğlu’nun
“Herkes Ağlıyor” başlığıyla bir
yazı kaleme aldığını da anlatıyor. Sonra o günlerden kalan
gazeteleri bir bir önümüze seriyor ve beraberce Tercüman,
Son Havadis, Cumhuriyet, Hürriyet vb. gazetelerin eski sayılarından Cumhurbaşkanının
Kerkük Türk Kültür Merkezini
ziyaret haberlerini okuyoruz.
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Sohbetimizin bir yerinde Cumhurbaşkanının
ağırlanması
için Altunköprülü Enver Bey’in
Merkeze iki koltuk hediye ettiğini, Terzi Hadi Beyin de büyük
bir halı vererek bu karşılamaya
güzel bir katkıda bulunduğunu
anıyor.
Hadi Bey bize bu süreçte yaşamış
oldukları bir bayrak krizinden
de söz etti. Cumhurbaşkanının
Kerkük programı belli olunca,
Iraklı yetkililer Merkeze telefon açıp karşılama töreninde
kullanılmak üzere bayrak istemişler. O da elimizde beş bayrak var, üçünü verebiliriz demiş. Halbuki istenen bayrak 50
adetmiş. Bunun üzerine Gülçin
Atamer Oruzdi Mağazasına gitmiş, kırmızı ve beyaz kumaşlar
alarak ilgililere vermişler, Iraklı
askerler de Türk bayrağı dikmişler. Ama bayrak, hocamın
ifadesiyle, bizim bayraktan
başka her şeye benziyormuş.
Bayraklar şehrin her tarafına
asılınca bunlar Türk basınında
da yer almış; bizim basın da
Türk bayrağına hakaret edildi,
diye manşetler atmış.
Hadi Güzel’in Kerkük’e ilk gelişi
ise her Türk’ün kalbindeki derin yarayı sızlatacak cinsten.
Anlattığına göre, ilk görev yeri
Bağdat’mış hocamın. Ama o
Kerkük’ü de merak eder dururmuş. Bir de Kerkük’teki
Okutman Kadriye Alper Hanım
orada çok baskı var, diye sürekli haberler gönderince Hadi
Bey’in Kerkük’e olan merakı ve
ilgisi daha da artmış. Oraya gitme fikrini Büyükelçiye açınca
“Tehlikelidir, sorumluluk kabul
etmeyiz, gidemezsin.” cevabını almış. Fakat Kadriye Alper
Hanım rapor alıp Türkiye’ye
dönünce Kerkük Türk Kültür
Merkezine görevlendirilmiş.
Ali Paşaoğlu ve Şemsettin
Türkmenoğlu Kerkük yolculuğunda kendisine ve Orhan
Özbek’e refakat etmişler. Hadi
20

Bey Kerkük’e gelmeden önce
Irak Türklerinin her hâlde çok
az bir nüfusa sahip olduklarını,
Türkiye’de ne kadar Rum varsa
Irak’ta da o kadar Türk vardır,
diye düşündüğünü söylüyor.
Oysa şehre ayak basıp da çarşıda biraz dolaşıp bir otobüse
bindikten sonra, şoförün, biletçinin ve yolcuların, herkesin
Türkçe konuştuklarını görünce
yanındaki Orhan Bey’e “Kardeşim biz Gaziantep’e mi yoksa
Diyarbakır’a mı geldik?” diyerek şaşkınlığını belirtiyor. Sonra
kendi kendine ne kadar mahcup olduğunu, 15 yıllık öğretmen olmasına rağmen, ne Irak
Türklerini ne Kerkük’ü o güne
kadar öğrenememiş, tanıyamamış olmaktan dolayı pişman
olduğunu söylüyor. Sohbetimiz
bu sefer Türkiye’nin dünden
bugüne eğitim ve kültür politikalarına kayıyor ve Dış Türkler konusunda devletimizin
yeterli ve tatmin edici politika
üretemediğinden söz ediyoruz.
Türk’ü Türk’ten âdeta saklarcasına geçirilen yıllara beraberce
yanıyoruz. Hadi Bey bu hususta bir hatırasını daha anlatıyor:
Bir gün Ankara’dan bir telgraf
almış. Bakmış ki S. Demirel,
Kızılay Genel Başkanı Nurettin
Özdemir’e, annesinin vefatından dolayı baş sağlığı diliyor.
Telgraf Kelkit’e gideceğine
Kerkük’e gelmiş. Bir taraftan
gülüşüyoruz bir taraftan da,
o yıllarda ancak yolunu şaşıranlar (!) Kerkük’e geliyormuş,
diye düşünüyorum.
Hadi Güzel’le sohbetimiz sırasında o zamanki Iraklı yetkililerin
tavır ve tutumlarından da söz
açıldı. Mesela, bir keresinde İ.
Sabri Çağlayangil Bağdat’tan
Kerkük’e gelmek istemiş, onun
Kerkük’e gitmesini istemeyen
bazı görevliler, Çağlayangil’i
havaalanına götürüp bir saat
beklettikten sonra; Kerkük’te
yağmur var, uçamayız, diyerek
seferi iptal etmişler. Çağlayan-

gil de Büyükelçi’nin makam
aracıyla ertesi gün Kerkük’e
gitmek zorunda kalmış. Buna
rağmen kendisi gerek Kerkük
Valisi gerek Ba’s Partisi Kerkük Şubesi Başkanı ile zaman
zaman temas kurarak onlardan iyi niyetli yaklaşımlar da
gördüğünü belirtiyor. Mesela,
Korutürk’ün gelişi sırasında
Merkezin öğrencilere açık tutulmasını sorduğunda Parti
Başkanı buna engel çıkarmamış. Bununla birlikte, daha önceki bir ziyaretinde aynı yetkili
kendisine “Siz Merkeze yalnızca Türkmenleri alıyorsunuz,
diye sitem etmiş; o da Merkezimiz herkese açıktır, demiş ve
Arap öğrencilere de kurs açabileceklerini bildirmiş. Araplara
da kurs açılmış; ama onlar bir
müddet kursa devam etmişlerse de sonra bırakıp gitmişler. Fakat Ba’s militanlarının,
Kerkük Türk Kültür Merkezine
giriş çıkışları daima kontrol
ettiklerini, gelip gidenleri sıkıştırdıklarını da ekliyor sözlerine. Hadi Bey’le sohbetimizden anlıyoruz ki Irak’ta kaldığı
müddet içinde hep izlenmiş,
Ata Terzibaşı ve Aydın Kuran’la
birlikte Turancılık faaliyetleri
yürüttüklerine dair rapor bile
tutulmuş hakkında. Ba’s rejiminin yıkılmasından sonra raporun fotokopisini ele geçirmiş...
Bu vesileyle raporu beraberce
okuma fırsatı da bulduk.
Hadi Hoca, şehit Abdullah
Abdurrahman’a da ayrı bir
yer ayırıyor kalbinde. Irak’a
ilk gittiğinde, daha önce Bağdat Konsolosluğunda Eğitim
Müşavirliği yapmış İsmet
Parmaksızoğlu’nun tavsiyesiyle, “Yafa Fatihi” olarak andığı
Abdullah Abdurrahman’ı ziyaret ettiğini ve onunla zaman
içinde dostluklarının geliştiğini söyledi. Bir de şunu anlattı.
Demirel’in Kerkük’e ilk gelişi
sırasında Abdullah Abdurrahman Başbakan’dan şu iki hu-
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susu rica eder. Birincisi Irak
Türklerinin faydalanabileceği
bir kültür merkezi açılması,
diğeri de Irak’a yönelik Türkçe
radyo yayını. Bunun üzerine
Bağdat Kültür Merkezi ve TRT
Diyarbakır Radyosu açılır. Abdullah Abdurrahman’ı son kez
gördüğünde ise Büyükelçiyle
görüşmek istediğini bildirdiğini, Büyükelçininse bizim Irak
Türkleri diye bir meselemiz
yok, diyerek haber gönderdiğini, bundan kısa bir süre sonra
da Abdullah Abdurrahman’ın
tutuklandığını anlattı. Bu son
görüşmede ayrıca Abdullah
Bey’in arkadaşlarının, ona kaçma teklif ettiklerini, onunsa
yurt dışına çıkması hâlinde gerideki arkadaşlarını yüzüstü bırakmış olacağını ve böylece kaderine razı olduğunu bildirdi.
Hadi Güzel Kerküklülerin gönlünde taht kurmuş bir aydın.
Onunla görüştükten sonra
kendisini ziyaret ettiğimi gösteren fotoğrafları sosyal medyada yayınladığımda yıllar
önce onun talebesi olmuş veya
onunla yolu kesişmiş Kerküklülerin hemen ilgisini çekmişti.
Nitekim, bir ara İzmir’deki Irak
Türkleri de onunla bir araya
gelmiş, o da herkesin iletişim
bilgilerini almış, onları yazdığı
kâğıdı da bir güzel kaplatarak
beni ağırladığı odadaki dolaplardan birinde muhafaza
altına almış. Hadi Bey’in eski
bir öğrencisi olan ve o yıllarda
Kerkük Türk Kültür Merkezindeki şiir yarışmasında birincilik
ödülü kazanan Mustafa Kemal
Dendeoğlu’nun oğlu da babasının şiirlerini ona getirmiş,
Dendenoğlu’nun şiirlerini kitaplaştırmışlar.
Hadi Güzel, yakın Türk tarihini
de iyi bilenlerden. Süleyman
Nazif’in Firak-ı Irak kitabının
eski yazılı bir baskısını birlikte
okuma fırsatı bulduk ziyaretimiz sırasında. Kitaptan okuduğum bir pasaj beni çok etkiledi.

Pasajda Süleyman Nazif İngilizlere esir düşmüş bir Türk askerinin diğer esirlerle beraber
Basra limanına nasıl indirildiklerini, Basra halkının, esirlerin
etrafında bir sevgi ve şefkat halesi ördüğünü, onlara ekmek,
vb. yiyecekler atmak için Hintli
inzibat kuvvetleriyle nasıl cebelleştiklerini anlatıyordu. Bu
okuduklarım bana, o yıllarda
Osmanlı’nın ölüm kalım savaşının nasıl bütün bir Müslüman
kitleye mal olduğunu, bugünün Türk dünyasınınsa nasıl
birbirinden habersiz yaşadığı
tezadını hatırlattı. Bunları konuşurken bir Tuzhurmatı hoyratı geliveriyor dilimizin ucuna:
Çaresi ne
Çar bitip çaresi ne
Et koksa tuz ekerler
Tuz bitse çaresi ne
Hadi Güzel’in tarihe olan ilgisi onu
arşivciliğe de yöneltmiş. Gittiğimde, oturduğumuz odanın
ortasındaki sehpa üzerinde
Hayat Tarih dergisinin eski bir
nüshası duruyordu. Belli ki
hocam bana göstermek için
onu ortaya çıkarmıştı. Derginin
sayfalarını karıştırınca merhum Dr. Fethi Tevetoğlu’nun,
Ata Terzibaşı’dan elde ettiği
önemli bir belgeyi yazısına
konu ettiğini gördüm. Yazıda
sözü edilen belge Atatürk’ün,
Irak’taki bir Türk aşireti olan
Cabbarilerin liderine 1925’te
yazdığı bir mektuptu. Atatürk
mektubunda Musul vilayetinin (Kerkük de dahil) Millî
Mücadele’miz için ne derece
önemli olduğunu, Musul’un bir
gün mutlaka düşman istilasından kurtarılacağını, bu hususta
sabır ve gayret içinde olmalarını tavsiye ediyordu. Hadi Güzel
Kerkük’te bulunduğu yıllarda,
Cabbari aşiretinde bulunan
bu mektubun bir fotoğrafını
çektirip uzun zaman cebinde
taşımış. Türkiye’ye geldikten
sonra Prof. Dr. Mustafa Kafalı,

Harp Akademisinde vereceği
bir konferansta bu mektubu
hazır bulunanlara göstermek
üzere kendisinden almış; fakat
mektup Hadi Bey’e maalesef
dönmemiş.
Hadi Güzel, Irak Türkleriyle geçirmiş olduğu yılları değerli bir
hazineye dönüştürmüş. Âdeta
bir araştırmacı gibi birçok belgeyi, büyük zorluklara rağmen
Türkiye’ye taşıyabilmiş. Uzun
yıllar kaldığı Irak’ta Arapçayı
hem okuyup hem konuşacak
kadar öğrenmiş. Bu süreçte
Irak Türkleriyle de çok yakından ilgilenmiş ve onları akrabaları gibi görmüş. Öyle ki bunca
yıl geçmesine rağmen ilişkide
bulunduğu kimselerin adını ve
soyadını bugün bile unutmamış. Kerkük ve Bağdat’ta geçirdiği yıllar onu Irak Türklerinden
biri yapmış dersek, mübalağa etmiş olmayız. Hadi Güzel
Türkmenleri candan sevmiş;
onlara büyük bir aşkla eğitim
hizmeti götürmüş ve gönüllerde taht kurmuş. Hadi Bey, Irak
Türklerinin kendisine Türklüğünü hatırlattığını söylüyor, onun
gibi, Irak Türklerine hizmet
etmiş kimseleri bulup onlara
hakkettikleri vefayı göstermek
de biz Irak Türklerine düşüyor.
Bu hususta bir nebze olsun hocamızın gönlünü alabildiysek
ne mutlu bize.
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Kûtü’l-Amâre Adı ve
Tarihsel Alt Yapısı Üzerine
Bir Değerlendirme
Abdülhalik BAKIR*
Giriş
Tarih araştırmalarında yer adları,
milletlerin tarihi, kültürü ve
medeniyeti açısından büyük
önem taşımaktadır. İnsanlar
yeryüzünde var olduğu dönemden günümüze kadar kendi adlarını, kültürlerini, hayat
felsefelerini, dünya görüşlerini, düşünce ve duygularını ve
hatta inanışlarını simgeleyen
sözleri, yaşadıkları ve çeşitli
nedenlerle göç ederek kendilerine yurt edindikleri bölge ve
coğrafyalardaki yerlere (ülke,
bölge, şehir, kasaba, köy, nehir,
dağ, tepe) vermeye çalışmışlardır. İnsanlar tarih boyunca bu
geleneği sürdürürken, herhangi bir yer adını bazen hiç değiştirmeden olduğu gibi, bazen de
az bir telaffuz değişimiyle kendi
dillerine uyarlamak suretiyle
kullanmaya devam etmişlerdir.
Ancak en eski çağlardan günümüze dek yeni yer adlarını
kullanma ve eski yer adlarını
değiştirme geleneği bakımından milletlerin ve toplulukların çok farklı uygulamalarına
rastlamak mümkündür. Bu
milletler arasında özellikle yer
adlarını değiştirme konusunda
en itidalli milletin Türkler olduğunu söyleyebiliriz. Türkler,
bir bölgeye göç ettiklerinde,
genellikle şu dört şeyden birini
yapıyorlardı:
1. Telaffuz yönünden bir sıkıntı
*
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bulunmuyorsa, o yerin adını
hiç değiştirmeden kullanmaya devam ediyorlardı; bugün
Anadolu’da bulunan, Samsun,
Isparta şehirlerinin adlarında
olduğu gibi.
2. Türkler telaffuz yönünden bir
zorlukla karşılaştıklarında o
yerin adını azıcık değiştirerek
kullanmaya devam ediyorlardı. Örneğin onlar, Hartebirt’i
Harput’a, Kerhini’yi Kerkük’e
dönüştürmüşlerdir.
3. Türkler fethettikleri şehirlerin
adları telaffuz bakımından
çok çetrefilli ise eski adlarını
bırakarak o şehirler için yeni
adlar kullanıyorlardı. Örneğin,
Polydorion Burdur, Dorylaion/
Dorylaeun Eskişehir, olarak değiştirilmiştir.
4. Onlar yeni kurdukları şehirlere
ise yeni adlar koyuyorlardı. Tarihin her devresinde Türk kavimleri, ele geçirdikleri topraklarda kurmuş oldukları küçüklü
büyüklü şehirlere kendi kültürlerini simgeleyen çeşitli adlar
vermeyi de vazgeçilmez bir
gelenek haline getirmişlerdir.
Anadolu’da bunun örneklerini
Balacuk (Bilecik), Altunköprü
(Kerkük) gibi il ve ilçelerin adlarında görmekteyiz. İşte bugün Irak’ın güneyinde (Sevâd
toprakları) yer alan ve Birinci
Dünya Savaşı esnasında, tarihimizde Türk askerinin unutulmaz kahramanlık destanlarından birini yazdığı Kûtü’l-Amâre

muharebesinin yapıldığı Kut
şehrine ait adın da böyle bir
geleneğin hatırasını taşıdığını
düşünmekteyiz
I. Kut Şehrinin Coğrafî Özellikleri
Eskiden Irak’ın bir livası olan Kut
şehri, daha sonra bugünkü
Vâsıt muhafazasının merkezi
durumuna getirilmiştir. Başkent Bağdat’tan 180 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dicle
nehrinin sol kıyısında yer alan
bu şehrin nüfusu, 1965 yılı
sayımına göre 54493 kişiden
meydana gelmekteydi. Üç taraftan Dicle sularıyla çevrilen
Kut toprakları bir nevi yarım
ada şeklindedir. Buranın kuzey
tarafı ise Bağdat’a uzanan çevre yoluna bağlanır. Bu haliyle
de Kut’un kuzeyinde Diyala ve
Bağdat, doğusunda İran, güneyinde ‘İmâre, batısında Hille
ve ed-Dîvâniyye bulunmaktadır. Buranın, nispeten engebeli
olan İran’ın Luristan eyaletine
bakan doğu kısmı dışında toprakları düz bir araziden oluşur.
Kut şehrinin tam karşısında
Dicle’den el-Ğurâf denilen kol
ayrılarak el-Hayy kazasını sular. Şehirde daha ziyade buğday, arpa, mısır, susam, mâş
ve hertuman yetiştirilmektedir.
Son zamanlarda pamuk ekimi de gerçekleştirilmiştir. Kut
şehrinde şu beş kabilenin yaşadığı bildirilmektedir: Rabi’a,
Zübeyd, Benû Lâm, Şemmer,
ed-Düleym. Bu kabilelerin dışında önemli miktarda Fars ve
hatta Türk kökenli insanların
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da yaşadığı tespit edilmiştir.
Kut şehrinin idari birimleri
ise şehir merkezi ile birlikte,
el-Hayy, Bedre ve es-Suveyre
kazalarıyla Ümmü Hallâne ve
en-Nu’mâniyye nahiyelerinden
oluşmaktadır.
II. Bir Türk Kavmi Olan Kutlar (Gutlar) Hakkında Tarihsel Bilgiler
M. Ö. 3. Binyılın ortalarından itibaren, İran’ın batısındaki Zağros
dağlarının her iki yakasında
Kutti (Kutlar, Gutlar) ve Lullubi
adlı toplulukların yaşadığı bilinmektedir. Birinciler, ikincilerin
kuzey ve doğusunda yaşamaktaydılar ve küçük bir topluluk
olmalarına rağmen tarihteki
rolleri büyük olmuştur. Akkadlar, M. Ö. 2350’de eski Subar
ülkesini işgal ederek büyük bir
imparatorluk kurdular. Akkad
devletinin yıkılışı ise, Lullubilere karşı yapılan yıpratıcı
savaşlar ve Zağros dağlarının
ortasındaki Hemedan bölgesinde yaşayan Kutların korkunç
saldırıları sonucunda gerçekleşti (M. Ö. 2150). Bu önemli
olaydan sonra Kutlar 100 yıl
kadar Mezopotamya’ya hakim
oldular.
Çağımızda yapılan araştırmalara
göre, Kasit, Kutti, Huri, Lullubi
gibi halklar Elamlar’ın diline
yakın dillerle konuşuyorlardı.
Bunlar coğrafi bir bütünlük içindeydiler. Yani Hint okyanusuna
bakan sahil bölgeleri hariç, şimdiki İran’ın hemen tamamı bu
halklarca yerleşilmişti. Arkeolojik kazılar sonucunda Sümer ve
Elam eserlerine benzer eserler,
Horasan ve Türkmenistan’da
da bulunmuştur. Ayrıca Kutlar
hakkında yapılan araştırmalar, Kutça’nın şüphe götürmez
şekilde Türkçe ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Kut
krallarının isimleri açık şekilde
Türkçedir. Bu isimleri şöyle sıralamak mümkündür: Şarlak, elUlumeş, İnima Bakış, Yarlakab,
Yarla, Kurum, Yarlakanda, Tirikan. IX. Yüzyılın başında hüküm

süren ve İstanbul’u kuşatan
ünlü Tuna Bulgar hanının ismi
de Kurum’dur.
A. Wodual’ın tespitlerine göre,
Sülaleler öncesi Firavunlarına
ait en eski yazıtlar olarak Ebidus krallık mezarında bulunan
Akkadlı Sargon’un yazıtları, bu
kralın ve kraliçesinin mezarının
Mısır’ın Akdeniz sahillerinde
olduğunu bildirmektedir. Bu
yazar, ayrıca bu dünya fatihinin,
Kafkas kökenli olduğunu ifade
etmekte ve Sind vadisi tabletlerinde, Büyük Sargon’la oğlu
Menes’in ve bağlı oldukları sülalelerinin, kendilerine, “Gut”
veya “Goth” adını verdiklerini
ileri sürmektedir.
III. Kut Şehrinin Adı ve Varlığı İle
İlgili Bilgiler
Çağımızda Kut ile ilgili yapılan araştırmalarda, şehrin adının Hintçe veya Portekizce olup kale
anlamına geldiği iddia edilmektedir. Bu görüşü önce Iraklı
tarihçi Abdurrezzak el-Hasenî
herhangi bir kaynak göstermeden ortaya atmış, sonra aynı görüşü yine bir Iraklı araştırmacı
olan Cemal Bâbân da herhangi
bir değerlendirme yapmadan
olduğu gibi naklederek savunmuştur. Türkiye’mizdeki araştırmacılar ise anılan yazarların
görüşlerini herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmadan
doğru kabul ederek nakletmişlerdir. Bu araştırmacılardan biri
T. D. V. İslam Ansiklopedisi’nde
Kûtü’l’Amâre maddesini yazan
Mustafa L. Bilge’dir. Adı geçen
araştırmacılar, Kut şehri ile ilgili
vermiş oldukları tarihsel bilgileri de çok geç bir tarih olan
1802’den sonraki bir tarihle
sınırlandırmaktadırlar. Abdurrezzak el-Hasenî, Kût kalesinin, H. 1227/M. 1812 yılında
Rabi’a kabilesinin bir kolu olan
Meyyâh kabilesi şeyhlerinden
Seb’ b. Hamîs için kerpiçten
inşa edildiğini, dolayısıyla da;
anılan kalenin şehrin gelişmesine de yardımcı olduğunu ve
buranın o dönemde, “Kûtu

Seb” olarak adlandırıldığını ifade etmiştir. Aynı yazarla Cemal
Bâbân, Kût şehrinin varlığının
1802 yılında Süleyman Paşanın
valiliği esnasında kanıtlandığını
ileri sürerler.
Kut şehri, Kûtü’l-‘İmâre ve Kûtü’l‘Amâre olarak adlandırılmıştır.
Bu konuda iki görüş vardır. Birincisi, şehrin kuzeyinde ve etrafında yerleşen Rabi’a kabilesinin emirlerine (şeyhleri) nispet
edilerek söylenmiş olması yönündedir. İkincisi ise Dicle nehrinin şehrin kuzeyinde yer alan
en-Nu’maniyye’den,
şehrin
güneyinde yer alan el-Kurna’ya
kadar akması sebebiyle buraya “Şattü’l-‘İmâre” denilmesi
şeklindedir. İkinci görüşü savunmak için de şu gerekçe ileri sürülür: “Şehrin, bir yandan
Şattü’l-‘Amâre üzerine düşmesi, diğer yandan onu, Irak’ta
bulunan Kûtü’z-Zeyn (Zeyn
Kut’u), Kûtü’l-Mu’ammer (Muammer Kut’u), Kûtü’l-İfrencî
(Frenk Kut’u), Kûtü’l-‘Usaymî
‘Usaymî Kut’u), Kûtü’l-Bâşâ
(Paşa Kut’u) ve Kûtü İbn Ni’me
(Ni’me oğlu Kut’u) adındaki
köylerden ayırmak maksadıyla
buraya “Kûtü’l-‘Amâre” adı verilmiştir.”. Kûtü’l-‘Amâre adının
telaffuz şekline bakıldığında elHasenî’nin de savunduğu ikinci
görüşün daha doğru olduğu ortaya çıkmaktadır.
IV. Değerlendirme
Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında
Osmanlı ordusunun İngilizlere
karşı büyük bir zafer kazandığı
Kûtü’l-’Amâre’nin adı ve kuruluş tarihi ile ilgili olarak yukarıda isimlerini zikrettiğimiz yerli
ve yabancı yazarların vermiş
oldukları bilgilerin doğru olmadığı, bu şehirle ilgili sunmuş
olduğumuz tarihsel bilgilerden
net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Biz burada bu meselenin daha
da ikna edici bir çözüme kavuşması için şu önemli hususları
hatırlatmak istiyoruz:
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1. Günümüz Irak’ında bulunan
başkent Bağdat ve yakınındaki Samarra başta olmak üzere
Musul, Basra, Kerkük, Erbil ve
küçüklü büyüklü bir çok yerleşim merkezinin ad ve kuruluş
tarihinin, çağımızla ya da çağımıza yakın bir çağla alakalı olmadığını, aksine bu şehirlerin
binlerce yıl öncesinden süzülüp gelen köklü geçmişimizin
birer uygarlık hatıraları olduğunu belirtmek isteriz. Bu tespit
sadece Irak’taki şehirler için
değil, Anadolu’muz da dâhil
Orta Doğu’da kurulmuş olan
şehirlerimizin büyük bir kısmı
için de geçerlidir. Dolayısıyla da
Kûtü’l-‘Amâre adı ve kuruluş tarihi belirtildiği gibi, XIX. yüzyılın
başlarına ait bir tarih olmayıp,
bizim tespitlerimize göre Sümer ve Akkadlarla yaşıt olan ve
bir Türk kavmi oldukları kanıtlanan Kutlar (diğer telaffuzları ile
Kuttiler, Gutiler, Gutlar) dönemine kadar uzanmaktadır. Ayrıca Kut kelimesinin, hem çok
köklü bir tarihi olan bir kavmin
adında hem de Irak’ın güneyinde bir şehrin isminde yer almasının tesadüf eseri olacağına
ihtimal vermiyoruz.
2. Kut şehrinin çok eskiye dayanan
bir şehir ve bu şehrin eski bir
Türk kavmi olan Kutlarla ilişkili
olduğunu ortaya koyan güçlü
bir kanıtta buranın, Irak’ın iklimsel yapısından farklı bir coğrafî
özelliklere sahip olmasıdır. Bir
defa anılan şehir, daha önce
de belirttiğimiz gibi, İran’la iç
içe olması hasebiyle hem bitki
örtüsü hem de tarımsal özelliği bakımından anılan ülkenin
şehirlerine
benzemektedir.
Ayrıca Sâsânîler döneminden
Osmanlı devletinin çöküşüne
kadar tarihin her devresinde
Araplar, Farslar ve Türkler, anılan şehrin en önemli sosyal kitlelerini teşkil etmişlerdir. Emevî
halifesi Abdulmalik b. Mervan
döneminde, Irak Genel Valisi
el-Haccâc b. Yusuf es-Sakafî’nin
ve onun vefatı üzerine yeri24

ne geçen oğlu Ubeydullah b.
Ziyâd’ın, Basra’da yaşayan ve
Buhara’dan getirilen Türkleri,
Kut şehrinin çok yakınında bu
amaçla inşa edilen Vâsıt şehrine yerleştirmesinin ise ikinci
bir rastlantıdan ibaret olduğu çok zayıf bir ihtimal olarak
karşımıza çıkmaktadır. Zira
biz, bu uygulamanın, stratejik
bir plan çerçevesinde bilinçli
olarak şehrin tarihsel özelliği,
demografik yapısı ve stratejik
konumu göz önünde tutularak
yapıldığına inanıyoruz. Bilindiği gibi yeni bir ordugâh, bir
ordunun sosyo-kültürel yapısına uygun bir mevkide veya
yerleşim merkezinde kurulur.
Zira bu stratejik uygulama, o
ordunun hem güvenliği hem
de moralinin ve potansiyel
gücünün yüksek düzeyde tutulması bakımından yaşamsal
önem taşımaktadır. Bunun
bir örneğini de daha sonra
Abbasî halifesi el-Mu’tasım’ın,
Mâverâünnehr
bölgesinde
yer alan ve bugün Özbekistan
Cumhuriyeti’nde önemli bir
şehir olan Semerkant’tan getirdiği Türk askerlerinin Bağdat’ın
yakınında ordugâh şehir olarak
kurduğu Samarra’da görmekteyiz.
3. Yukarıda da belirtildiği gibi,
Emevîlerin ve Abbasîlerin Vâsıt
ve diğer adıyla Kûtü’l-‘Amâre
şehrine duymuş oldukları ilginin ve vermiş oldukları önemin
aynısını, daha sonraki dönemlerde sırasıyla Büveyhîler, Selçuklular, İlhanlılar, Timurlular,
Celâyirliler ve Osmanlılar da
göstermişlerdir. Böylece burası
coğrafyası ve nüfus potansiyeli
bakımından bir Türk şehri olma
özelliğini sürdürmeye devam
etmiştir. Bunun en önemli kanıtını da şehir halkının, Kûtü’l‘Amâre muharebesi sonucunda
İngiliz kuvvetlerinin yenilerek
buradan ayrılması ve Osmanlı
ordusunun burayı teslim alması esnasında büyük sevinç
gösterilerinde bulunması teşkil

etmektedir. Bugün çoğunluğu
Sünni Müslümanlardan oluşan
şehir halkının hâlâ aynı duyguları taşıması ise anılan tarihsel
bağın ve bağlılığın devam ettiğini göstermektedir.
4. Kut şehrinin kader çizgisi de eskiçağlardan beri Orta Doğu’da
kurulan diğer şehirlerin kader
çizgisine benzemektedir. Tarih
boyunca yeryüzünde kurulan küçüklü büyüklü yerleşim
merkezlerinin insanlar gibi bir
kader çizgisi vardır. Onlardan
bazıları önceleri bir köy olarak
kurulur, sonra şartların yardımıyla gelişerek küçük bir şehir, arkasında da yine şartlar
elverişli olursa büyük bir şehir
haline dönüşür. Bazı yerleşim
merkezleri ise doğal afet, savaş
ve ekonomik şartların değişimi
(anılan yerleşim merkezinin
bulunduğu bir nehir yatağının
veya ticaret yolunun değişmesi) gibi sebeplerden dolayı ya
tamamen yer yüzünden silinerek başka adlarla başka bir
zaman ve mekânda anılmaya
başlar ya da büyük ve mamur
bir şehir halindeyken yine ağır
şartların etkisiyle küçülerek
aynı adı taşıyan bir köy haline gelir. İşte Kut şehri de aynı
yazgıyı yaşayarak günümüze
kadar gelmiştir. Üstelik bugün
Kut şehrinin yakınında yer alan
Kut adında çok eski bir köyün
bulunması, buranın çok eski
bir yerleşim merkezi olduğunu
kanıtlar mahiyettedir. Bize göre
Kut şehrinin adı, şu iki şeyden
birisi sonucunda ortaya çıkmıştır:
A. Bu ad, anılan ve aynı adı taşıyan
eski köyün adından esinlenerek
şehre verilmiştir.
B. Bu ad, anılan ve aynı adı taşıyan
eski şehrin adı kullanılarak günümüze kadar gelmiştir.
Sonuç
Kûtü’l’Amâre veya eski adıyla Kût
şehri, coğrafi konumu, köklü
tarihsel özelliği ve demografik,
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sosyal ve kültürel yapısı itibarıyla bir Türk şehri hüviyetine
sahiptir. İran’ın yoğun bir Türk
nüfusunu barındıran Luristan
bölgesi ve bir Türk şehri hüviyetine sahip olan Hemedan
şehrine çok yakın bir coğrafyada yer almakta ve aynı coğrafi
özellikleri taşımaktadır. Burada
çalışmamızın özet kısmında da
belirttiğimiz gibi, Kut şehrinin
daha güneyinde yer alan ve
Osmanlılar zamanında Basra
sancağına tabi olan o dönemin
Kuveyt kazası ve bugünkü Kuveyt Devleti ve bu devletin başşehrine ait adların da Kut kelimesinin bir ism-i müsağğar’ı
yani küçültülmüş isminden
ibaret olduğunu hatırlatmak
isteriz. Biz bu çalışmamızda bir
nebze de olsa, bu Türk şehrinin
(Kûtü’l-‘Amâre) sadece adı ve
tarihsel alt yapısı hakkındaki bir
yanlışı düzeltmek maksadıyla
bilgi vermeye ve bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Tarihimizle iç içe olan ve bizi çok yakından ilgilendiren birçok şehir
gibi, Kûtü’l-‘Amâre de bütün
yönleriyle tarihçilerimizin ilgi
ve alakasını beklemektedir.
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Bayatlar
Altay BAYATLI
GİRİŞ
Oğuzların Boz-Ok koluna mensup olan Bayat boyu, hepsinin
en büyüğü olan ve aynı zamanda eski devirlerde Oğuzların hâkim kısmını oluşturan
Boz-Ok boyları arasında Kayı
boyundan sonra gelen ikinci
en büyük boydur1.
BAYATLAR
Irak Türkmenleri denildiği zaman akla gelen ilk boylardan
biridir Bayat boyu. Bölgedeki
Türklerin çoğu da bu soyadını günümüze Bayat, Bayatlı,
Beyatlı, Bayâtî veya el-Bayâtî
olarak taşımışlardır. Günümüzde yaşadıkları bölgelere değinmeden evvel öncelikle bu boyun nasıl buraya yerleştiğini ve
bu bölgeyi yurt edindiğini ele
almak gerekmektedir.
Bayatlara, Kâşgarlı Mahmud Oğuz
Boyları sıralamasında 9. sırada; Reşîdüddin, Bozoklar
arasından 2. sırada yer vermiş; Fahreddin Mübarekşâh
da Türk ve Oğuz boylarından
bahsederken Bayatlardan bahsetmiştir. Nitekim Oğuzların
İslamiyet’ten önceki dönemlerinde Bayat Boyu Dede Korkut
(Korkut Ata) ile temsil edilmiş*

Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.

1

Bayat, Meydan Larousse, C. 2, s. 215;
Bayat, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), C. 5, s. 218.
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tir. Bu temsil 14. yy. başlarına
ait hatıratlara göre, Bayat boyundan Karaca Hoca’nın oğlu
olan Dede Korkut; kerametli,
bilgili ve akıllı bir şahsiyet olarak göze çarpmakta ve birçok
sıkıntılı siyasi sorunlar ortaya
çıkınca onun yardımları göze
çarpmaktadır2.

eden nişan ve alametleri yani
Tamgaları var idi4. Bayat boyuna ait 3 çeşit tamga mevcuttur;

11. yy. Kaşgarlı Mahmud’a göre 5

Bayat Boyu Tamgası 3
Bayat boyunun tarihçesine geçmeden evvel bu boya ait tamgalara da göz atmakta fayda
var. Tamga, herhangi bir şeyin
üzerine alet yardımı ile bırakılan iz, el ile yapılan motif, şahıs
imzası ve mührü anlamına da
gelmektedir. Günümüzde sıkça damga olarak kullanılan bu
terim, eski Türkçe’de “tamka”,
“tamga” olarak geçmektedir.
Türk ve Moğollar yarlık ismini
verdikleri emirnamelere kime
ait olduğu anlaşılsın diye tamga vurarak gönderirlerdi. Nitekim bu gelenek Akkoyunlu
ve Karakoyunlu fermanlarına
kadar tuğranın yerini almış idi.
Türk boylarının da kendilerine ait aile ve hanedanı temsil
2
3

Bayat, TDVİA, C. 5, s. 218.
İhsan S. Vasfi, Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s.1.

14. yy. Reşidüddin’e göre 6

15. yy. Yazıcıoğlu’na göre 7

4
5
6
7

Damga, TDVİA, C. 8, s. 454.
Bayat, TDVİA, C. 5, s. 219.
Gös. Yer.
Gös. Yer; Oğuz Boyları Listesi, Yazıcıoğlu Ali Tarih-i âl-i Selçuk, Topkapı Sarayı
Revan Köşkü Kütüphanesi, No: 1390,
s. 21-24.
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Bayat boyu, tamgalarını ele aldıktan sonra Anadolu bölgesine
baktığımız zaman kayıtlara ilk
olarak Selçuklar tarafından aktarılmıştır. Fakat Selçuklu döneminde Oğuz boyları hakkında çok az bilgi edinildiğinden
dolayı bu devrin kaynaklarında
ancak birkaç boyun adı geçmektedir. Selçuklu yöneticilerinden Ak-Sungur ul-Buhari’nin
1119 yılında Basra’da bulunan
vekili Sunkur’un el-Bayâtî sıfatını taşıdığını görmekteyiz8.
Nitekim 11. yy. ‘da Sîr-i Derya9
kıyılarında ve onun kuzeyinde8
9

Faruk SÜMER, Oğuzlar (Türkmenler),
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara
1972, s. 222-223.
Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde olan Seyhun Nehri’nin diğer
adıdır. Hemen güneyindeki Ceyhun
Nehri de Amu Derya olarak adlandırılmakta olup, bu iki nehir arasında
kalan bölge Orta Çağ yazarlarının
eserlerinde “Mâverâünnehir (Nehrin Ötesi)” olarak adlandırılmaktadır.
Eski çağlarda Fırat ve Dicle arasındaki
“Mezopotamya’nın” medeniyet tarihine damga vurması gibi bu bölge de
Orta Çağ döneminde görkemli sanatı
ve edebiyatı ile İslam dünyasına damga vurmuştur.

Köse Dağ Savaşı (Selçukluları Kovalayan Moğollar)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_K%C3%B6se_Da%C4%9F, (15.12.2017); Tarihçi Hethum’un
“Flos Historiarum Terre Orientis” kitabından dönemin savaşını anlatır bir çizim.)

ki bozkırlarda yaşayan Bayatlar, Selçuklular komutasında
Türkmen fetihlerine katılarak
batıya uzanan imparatorluğun kurulmasında çok büyük
bir rol oynadılar. Bu katılım
haricinde bir kısmı da göç etmeyerek Sîr-i Derya kıyılarında
varlıklarını sürdürdüler. Fakat
sonraki yıllarda Moğol istilası

meydana geldiğinde bu bölgeyi yurt tutmuş Bayatlar, diğer
boy ve oymaklar ile beraber
Anadolu’ya, istila Anadolu’ya
kadar yayılınca da dönemin
Memluk Devleti idaresindeki Kuzey Suriye’ye göç ettiler10. Dönemin Moğol istilası,
Hethum’un “Flos Historiarum
Terre Orientis” kitabında detaylı şekilde anlatılmakla kalmayıp, Moğolların Selçukluları
nasıl hezimete uğrattığı da ayrıntılı şekilde anlatılmıştır11.
14. yy. ‘da Kuzey Suriye’ye sığınan Türkmen boyları, Boz-Ok
kolunu oluşturan 3 boydan,
yani Bayat, Avşar ve Beğ-Dili
boylarından oluşmaktaydılar.
O dönemde kendilerinden
bahsettiren Dukadır-Oğulları,
İnal-Oğulları, Köpek-Oğulları,
Gündüzlüler, Kut-Beği Oğulları, Bozca-Oğulları gibi soyların
10 Bayat, Meydan Larousse, C. 2, s. 215.
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Hayton_of_Corycus, (15.12.2017), Corycus Hayton; Ermeni tarihçi Hethum
olarak bilinir. 1240 – 1320 arasında
yaşamış; asilzâde, keşiş ve tarihçidir.
Dönemin Müslüman Fetihlerini ve
Moğol İstilasını detayları ile kaleme aldığı “Flos Historiarum Terre Orientis”
(Doğu Tarihçesinin Çiçekleri) adlı kitabını Papa 5. Klement’in talebi üzerine
kaleme almıştır.
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Emevîler Halifeliği Haritası
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Emev%C3%AEler, (15.12.2017).)
Bayat veya Avşar boylarından
türediği görülmektedir. Bunların arasında en kadim olan
Dukadır-Oğullarının, hizmetinde bulunan Bayatlardan dolayı
bu ailenin Boz-Okların Bayat
boyundan olduğu net şekilde
görülmektedir. Bunların arasından Bozca-Oğullarının da
bölgede kendini gösteren otorite hesaplaşmasından dolayı
(1399) kesinlikle Bayatlardan
geldiğini söyleyebiliriz. 15. yy.
‘a gelindiğinde Karakoyunlu
hükümdarının Akkoyunlular
üzerinde baskıyı arttırmasından sonra Karakoyunlu boyunduruğu altındaki İnallılar,
Avşarlar ve Bayatlar bölgeden
göç etmek zorunda kalmışlar,
fakat daha sonraları Bayatlar,
Avşarlar ile beraber hareket
ederek Akkoyunlu himayesinde faaliyetlere katılmışlardır.
Nitekim Timur’un Anadolu’daki Türklerin bir kısmını
Türkistan’a götürmesi üzerine
Bayatlar Orta Anadolu ile Kuzey Suriye arasına yayıldılar12.
Bayatların Suriye dışında
Ortadoğu
coğrafyasında
günümüzde Irak olarak adlandırılan bölgeye girişleri
de çok daha eskilere dayanmaktadır. Nitekim Türklerin
Irak’a ilk girişleri 652 ‘ye (7.
12 Faruk SÜMER, a.g.e., s. 223-225.
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yy. ‘a) kadar uzanmaktadır13.
657 yılında Emevîlerin halifesi Muaviye’nin buyruğu
ile; ‘Ubeydullah bin Ziyâd,
20.000 kişilik büyük ordusu ile
Horasan’a sefere çıkar. Amu
Derya’yı (Ceyhun nehrini) geçen komutan Buhara’ya yönelip kenti kuşatarak çok çetin bir savaştan sonra Buhara
yöneticisi olan Prenses Hatun
(Prenses Kabac/Feth Hatun/
Kınık Hatun) ile barış yapmak
zorunda kalmıştır14.
Türklerin başarılarını, cesaretlerini ve iyi silah kullanma yeteneklerini gören Emevî komutanı, yanına bir gurup Türk askeri
alarak bunları Basra şehrine
yerleştirdi. Bu yerleştirilen
Türkler daha sonraları Emevi
ordusunda çok ciddi derecede
önem kazandılar. 749 yılında
yine Buhara’dan dönemin valisi Yezîd Bin ‘Umar Bin Hüsayin
300 kadar Türk askerini ordusuna katmıştır. 835 yılında
da Abbasî Halifesi Mutasım
sadece Türklerden oluşan bir
muhafız birliği kurarak buna
13 Nilüfer BAYATLI, XVI. Yüzyılda Musul
Eyaleti, Türk Tarih Kurumu, Ankara
1999, s.143.
14 Suphi SAATÇİ, Tarihi Gelişim İçinde
Irak’ta Türk Varlığı, Tarihi Araştırmalar
ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma
ve Geliştirme Vakfı İstanbul Araştırma
Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, s. 39.

Hassa Ordusu adını vermiştir.
Dönemin iç ayaklanmaları ve
dışarda meydana gelen savaşlarda bu birlikler çok ciddi
derecede başarılar kazanmışlardır. Dolayısıyla tarihi ve
toplumsal gelişmeler sonucu
bölgeye yerleşen Türkler o dönemde orada yaşayan halk ile
kaynaşarak çoğunlukla Bağdat
ve Samarra gibi kültür merkezlerinde toplanmış, dışarıdan gelen asimile politikalara
karşı direnç göstererek kendi
kültürlerini korumak için ciddi
bir çaba harcamışlardır15.
Daha önce de 12. yy. ‘da Basra’da
bahsi geçen Selçuklu yönetici
Sunkur’un el-Bayâtî sıfatını
alması buradan da anlaşılacağı
üzere bölgeye 7. yy. ‘da getirilen Türklerin Bayat boyu olma
olasılığını adeta kanıtlar niteliktedir.
Emevîlerin yıkılmasından sonra Abbasîler döneminde de
kahramanlıklar gösteren Türk
boylarından Bayat boyunun
Kerkük civarlarını yurt edinmeleri ancak Selçuklu dönemine kadar uzamıştır16. 15.
yy. ‘a gelindiğinde Bayatların
büyük bir bölümü Akkoyunluların fethedilmesi üzerine
İran’a göç etti ve bunların bir
kısmı Azerbaycan’da, diğer büyük bir bölümü de Hemedan,
Kezzâz ve Girihrûd’a yerleşti.
16. yy. ‘ın sonlarında neredeyse 10.000 çadır kadar oldukları ve her yerde aranan
cinsten atlar yetiştirdikleri için
dönemin İran şahı bu durumdan rahatsız olarak liderlerini
kuzeye, Azerbaycan’daki sancaklara tayin ederek dağıtma
yoluna gitti. Aynı dönemde
Horasan Nîşâbur adlı bölgede
de Moğol asıllı Bayaut adı ile
anılan Bayatların yaşadığı da
bilinmektedir. Bu bölgede ya15 Nilüfer BAYATLI, a.g.e., s. 143.
16 Bayat, Meydan Larousse, C. 2, s. 215.
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şayan Bayat boyuna Kara-Bayat deniliyor, asıl Bayat boyuna
mensup olanlarını bunlardan
ayırmak için de Ak- Bayat veya
Öz-Bayat deniliyordu.
Osmanlı İmparatorluğu dönemine geldiğimizde Kanunî Sultan
Süleyman Han zamanında Suriye’deki Bayat boyları 20 obadan oluşurken bunların çoğu
16. yy. sonlarına doğru İran’a
göç etmişlerdi. Anadolu içerisinde kalan Bayatlar da başsız
kaldığından dolayı 17. yy. ‘da
kardeşleri Reyhanlılar ve Pehlivanlıların etrafına toplandılar.
Böylelikle Anadolu’daki Bayatlar Bozok (Yozgat çevresi),
Sivas Amik Ovası ve Kayseri
Bucak etrafına toplanarak varlıklarını korumuşlardır17.
Bayat boyunu bahsi geçen coğrafyalarda yerleşim bölgelerine
göre sayarsak;
Halep Türkmenleri Bayatı
Şam ve Tarablus çevresinde
Bayatlar
Boz – Ulus Bayatları
Dulkadırlı Bayatları (Şam Bayatı)
1) Boz-Ok
2) Yeni İl
3) Ulu-Yörük
4) Ankara
5) Maraş
Kütahya Bayatları
Irak ve El-Cezire Bayatları
İran Bayatları
1) Öz-Bayatlar (Ak-Bayatlar)
2) Kara- Bayatlar (Horasan Bayatları)
3) Şam Bayatı (Kaçar Boyu Bayatları)
şeklinde Bayatları tamamen
sıralamış oluruz18.
SONUÇ
Oğuz boyları arasında ongunu
(sembolü/tamgası) şahin, ülüşü de (protokolü/boy içerisin17 Bayat, TDVİA, C. 5, s. 219.
18 Faruk SÜMER, a.g.e., s. 226-237.

Dede Korkut (Korkut Ata)
(https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:D%C9%99d%C9%99_Qorqud.jpg, (15.12.2017).)

deki konumu/şölendeki et
payları) atın sağ karı yağrın
(sağ kürek kemiği) bölgesi
olan19 Bayat boyunun, büyük Türk tarihinde ne denli
önemli bir yer edindiğine
değinmeye çalıştık.
Nitekim Bayatlar denildiğinde
önceden belirttiğimiz üzere akla Türk dünyasına büyük şahsiyetler yetiştirmiş
bir boy gelir. Bunlardan en
dikkat çekenlerinden birisi
Dede Korkut’tur. Korkut Ata
adı ile de bilinen Dede Korkut, Türk Edebiyatında kendi ağzından anlatılan Türk
destanlarının anlatıcısı ve
yarı efsanevi bilge bir kişilik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Destansı karakterine
göre; vezir, bilge, imam, ermiş, aydın, yüce ve kutsal olarak tanımlanmış; berrak gözlü
bir dev kızından doğma olup,
19 Zeki Velidi TOGAN, Oğuz Destanı
Reşîdüddin Oğuznâmesi Tercüme ve
Tahlili, Enderun Yayınları, İstanbul
1972, s. 50.

boyunun çok uzun ve ömrünün yüzlerce yıl olduğu da eski
kaynaklarda tasvir edilmiştir.
Türk tarihinde Oğuz Türklerinin yaşam şekillerinden, ticaretlerine, inanç biçimlerinden,
giyiniş şekillerine, yeme içme
kültürlerinden yaşam alanlarına kadar her ayrıntıyı günümüze aktaran iki el yazmasından birisi Dresden, diğeri de
Vatikan Kütüphanesinde bulunmaktadır20.
Bayat denildiğinde bir diğer dikkati çeken şahsiyet de Klasik Türk
Edebiyatının en önemli isimlerinden olan Fuzûlî’dir. Asıl adı
Mehmed bin Süleyman’dır.
Dönemin şairleri ve edebi sanatçıları ona Bağdadî sıfatı ile
seslendiklerinden dolayı kendisinin Bağdat doğumlu oldu20 Dresden Kütüphanesindeki yazma
“Kitâb-ı Dedem Ḳorḳud Alâ Lisân-ı
Taife-i Oğuzân” adı ile, Vatikan Kütüphanesindeki yazmanın adı da
“Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve
Gayrı” olarak bilinmektedir; Dede Korkut, TDVİA, C. 9, s. 77-80.
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da kendilerini ölümsüzleştirmişlerdir. Türk müziğine
Bayatî ve Bayatî-Araban olarak iki makam kazandırmışlardır. Bayat makamını bulan kişi
bilinmese de 5 yy. boyunca bilinmekte olup, bunun İran Bayatlarının ezgilerinden gelme
olduğu şüphe götürmez bir
gerçek olarak görülmektedir.
Bayatî-Araban ise birleşik bir
makam olup Osmanlı dönemi
Sultan III. Selim Han döneminde Hacı Sadullah Ağa tarafından canlandırıldığı bilinmektedir24.
“Edemen terk Fuzûlî ser-i kuyun
yârın
Nice kim zulm yeriyse bana hoşdur vatanım” 25
Fuzûlî’nin de kendi ağzından dediği gibi, günümüzde Irak sınırları içinde bulunan Bayat
boyundan olan soydaşlarımız
halen dillerini, kültürlerini ve
topraklarını korumak için kadim geçmişlerinde olduğu gibi
çabalarını canları pahasına devam ettirmektedirler.
Fuzûlî Portresi
Azim Azimzâde (1880-1943), Fuzuli Tablosu,
Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, 1914;
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fuz%C3%BBl%C3%AE,
(15.12.2017).

ğu düşünülmektedir21. Fakat
Kerkük civarında bulunan ve
Dakûka (Tâuk) adı ile anılan
Bayatların varlığı da göz önünde bulundurulur ise22, eserlerindeki üsluptan dolayı İbrahim Dakûkî’nin aktardığı gibi
Kerküklü olması ihtimali çok
daha ağır basmaktadır23.
Bayatlar sadece kahramanlıklar, fetihler ve edebiyatta rol
oynamayıp musiki sanatında
21 Servet BAYOĞLU, Fuzûlî Erenler Bahçesi (Hadîkatü’s-Sü’edâ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986,
s. 7; Fuzûlî, TDVİA, C. 13, s. 240.
22 Bayat, TDVİA, C. 5, s. 219.
23 Fuzûlî, TDVİA, C. 13, s. 241.
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Kızılelma
Ordumuz saf tutmuş işte gidiyor
Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya
Sefere çıkan er bakın ne diyor
Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya
Kızılelma nazlı bir kız süslenir
O bir ülkü gönüllerde beslenir
Günü gelir şahlanır da seslenir
Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya

Yolumuz aydınlık Kur’an’dır rehber
Şefaat eylesin yüce Peygamber
Ya Allah bismillah Allahü ekber
Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya

Osman OĞUZ
Prof. Dr. Mahir Nakip’e
Yaz gelende çiçeklener
Bahçesi bağı Kerkük’ün
Savalan’dan yardım alar
Tepesi dağı Kerkük’ün
Koca Tebriz unvanıyla
Erenlerin peymanıyla
Üreklerin al kanıyla
Yanır çırağı Kerkük’ün
Kocaman Türk’ün diliyle
Oğuz Altaylar éliyle
Yazılıpdır aşk eliyle
Yaşıl varağı Kerkük’ün
İpek yolu el izimle
Ser ayniyle kehriziyle
Ollam bir gün Tebriz’iyle
Yengi konağı Kerkük’ün
Elin dilin kaygısıyla
Kalemlerin duygusuyla
Dede Korkut saygısıyla
Gürler ocağı Kerkük’ün

İlham alır meleklerden
Sevgi seven dileklerden
Daşır coşkun üreklerden
Buzlu bulağı Kerkük’ün
Denizlere salıp gemi
Telleridir tarın simi
Parlar ışık güneş kimi
Yatmaz oyağı Kerkük’ün
Çiçekleri etek etek
Göyden sepir huri melek
Sinesinde var lale tek
Kapkara dağı Kerkük’ün
Kartal uçup heveslenir
Mahnı dilinde seslenir
Bir ana tek nefeslenir
İsti kucağı Kerkük’ün

Azeri Şair Savalan Kartalı Rahim ESEDULLAHÎ
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Yücel Hacaloğlu’nun Ardından
Osman OĞUZ
Sonu olmayan yolların bir yolcusunu daha yolcu ettik. Evet Yücel
Ağabey Atsız Hocanın tanımına uygun bir Türk milliyetçisi
olarak uçmağa vardı.
Hacaloğlu inanç ve düşünce istikametinde sapma olmayan bir
kişiliğe sahipti. Tıpkı rahmetli
Galip Erdem Ağabey gibi milletiyle hemdert olmuş, Türklüğün bekası için çalışan, didinen ve ömrünü bu meşgale ile
geçiren bir şahsiyet, hayatını
mensup olduğu milletin dertleriyle tüketen bir ülkücü idi.
Yücel Hacaloğlu ismini ilk kez
İstanbul’da öğrenci iken duy-

muştum.
Rahmetli
İlhan
Darendelioğlu’nun sahip olduğu Toprak Yayınlarından çıkan
Sevenlerin Kalemiyle Peyami
Safa (İstanbul, 1962) başlıklı kitabını okumuştum. Yeri
Beyazıt’ta olan Toprak Yayınlarının matbaası da aynı yerde
idi. Buradan temin ettiğim bu
kitapta, Peyami Safa hakkında
yazılan güzel ve seçkin makaleler bir araya toplanmıştı.
Daha sonraları Yücel Ağabeyle
Ankara’da tanışmış ve sohbetlerinden yararlanmıştım. İlk
gençlik yıllarının İstanbul’da
geçtiğini ve orada basın hayatına başladığını anlatmıştı.

Gazetecilik yıllarını İstanbul’da
geçiren Hacaloğlu, özellikle
Galip Erdem ile Ömer Öztürkmen ağabeylerin yakınlarında
bulunmuştur. O yıllara ait bir
hayli renkli ve mizahî geçen
gazetecilik anılarını kendisinden dinlemeyi çok severdim.
Herkesin içinde iken fazla konuşmazdı. Belki de baş başa
olduğumuzda azar azar, gıdım
gıdım bilgiler verirdi. Çok özel
sorular sorarak bazı bilgiler aşmağa çalışırdım. Kendisi hep
cephe gerisinde hizmet etmiş,
hiçbir zaman ön plana çıkmak
istememişti.
İstanbul’dan Ankara’ya gittiğimde
hemen hâl hatırını sorardım. O
da İstanbul’u ve İstanbul’daki
arkadaşları sorardı. Ama en
çok sorduğu rahmetli Ömer
Öztürkmen Ağabeydi. “Kendisine uğruyor musunuz, soruyor musunuz” diye sorar, ardından “aman Ömer Ağabeyi
ihmal etmeyin, o Kerküklülerin en kıymetlilerinden biridir”
derdi. Galip Ağabeyle Ömer
Ağabeye çok düşkünlüğü vardı.
Çok kişiyi tanıdığını ve herkes hakkında çok isabetli teşhis ve görüşler serdederdi. Eski siyasetçilerden, devlet adamlarına,
bürokrat ve gazetecilerden düşünür ve yazarlara kadar çok
insanı tanır ve bilirdi. Her şeyi
okur ve incelerdi. Bu husus-
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ta müthiş bir belleğe sahipti.
Çok konuşmamakla beraber,
her zaman herkesi çok ciddî
biçimde dinler ve söylediklerini kafasında tartarak tahlil
ederdi. Ölçüsü ve kıyası sadece millî bir tartıdan ibaretti.
Topçu ve popçularla işi yoktu;
bütün gündemi ve ilgisi millet ve memleket meselelerine
müteallikti.
Kerkük Vakfı’nın yayımladığı Kardaşlık dergisinin en ciddî okuyucularından biriydi. Beni her
gördüğünde “aman dergiyi
sakın aksatmayın, en kalıcı izler bunlardır”, derdi. Dergiden
Türk Ocakları Genel Merkezine
20 adet gönderirdik. Oradan
her sayıyı alır okurdu. Bir gün
telefonla aradı ve dergi istedi.
Ben de her sayıyı muntazam
olarak Ocağa gönderdiğimizi
söyledim. “Ben şimdi daha çok
Türk Yurdu dergisine gidiyorum, bana dergiye gönderin”
dedi. Ben de “emriniz olur ağabey” dedim.
Dergi hakkında en yararlı eleştirileri de kendisi yapardı. Bu
işlerden anladığı için, her söylediğini dikkate alır ve değerlendirirdim. Bu hususta yıllarca uğraş verdiğinden dolayı
deneyim sahibi idi. Bazen telefonla arardım kendisini. Her
zaman büyük bir dikkatle dinler ve bana yardımcı olurdu.
İstanbul’a geldiğinde Ötüken
Yayınlarına uğrar, orada görüşürdük.
Yücel Ağabey eşi ve benzeri olmayan nadir bir insandı. Hiçbir iddiası olmadığı gibi hiçbir
şeyde de gözü yoktu. Dünyayı
bir meteliğe almayan sade bir
hayat yaşadı. Ancak şahsiyetli
ve başı dik yürüyüşünü sürdürmekten de geri kalmadı.
Hayatı boyunca Nihal Atsız’ı izlemiş, onu kendisine örnek ve
rehber olarak seçmişti. Atsız

Yücel Hacaloğlu Nihal Atsız ile

Hocanın mektuplarını
bin bir zorlukla toplayıp yayımlamıştı. Onun
hakkında fotoğraf albümü ve galiba başka
şeyler de hazırlamak
istiyordu. Eşi Türkân
Hanım, inşallah çalışmalarını tamamlar da
Yücel Ağabeyin ruhu
şad olur.
Rahatsız olduğunu duyar
duyunca çok merak ettim. Telefonla aradım.
Eşi kaldırdı ve Yücel
Ağabeyi sordum. Çok
üzgündü, hastanede
yoğun bakımda olduğunu, durumun ciddiyetini koruduğunu
söyledi ve ağlamağa
başladı. Çok üzüldüğümü ifade ettim ve
Allah’tan ümit kesilmez dedim. Ertesi gün
acı haberle bütün camiamız sarsıldı. Yüce
Allah mekânını cennet
eylesin; ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet ihsan buyursun.

Yücel Hacaloğlu Osman Yüksel Serdengeçti ile
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Türkmen Dağarcığı

Enver Hasanoğlu Anılarını
Kitaplaştırdı
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, doğum yeri olan Kifri kasabasından, ilk ve orta eğitimini yaptığı Kerkük şehrinden, yüksek tahsilini
tamamladığı İstanbul’dan ve ihtisasını tamamlamak için yerleştiği Ankara’ya kadar uzanan eğitim
sürecini, meslekî hayatının devamında görev aldığı
dekanlık, rektörlük ve YÖK üyeliği gibi en üst düzey yöneticilik dönemini de içine hayat hikâyesini
kitaplaştırdı.
Öncelikle Hasanoğlu’nun doğum yeri olan Kifri’nin,
gerçek anlamda halis muhlis bir Türkmen yurdu olduğunu burada vurgulamak gerekir. Kifri Irak Türklüğünün en şahsiyetli entelektüellerini, en kıymetli
şair ve yazarlarını, bu arada Türkmen bölgelerinde

34

görev alan en seçkin öğretmenleri yetiştiren bir
münevverler beldesidir.
Bu şahsiyetler arasında Abdülkadir Hulûsî, Reşit Kâzım
Beyatlı ve kardeşi Hurşit Beyatlı, Mustafa Rejioğlu
ve oğlu Abdülhekim Mustafa Rejioğlu, Musa Zeki
Kâzım ve kardeşi Hurşit Kâzım, Rıfat Yolcu, Mehmet Hamlegil ve Enver Beyin babası Hasan Efendi
gibi devlet adamı, bürokrat, yazar, şair ve en önemlisi seçkin birer eğitimci olarak anılabilirler. Hepsi
de rahmet-i rahmana kavuşan bu şahsiyetler, Irak
Türklüğünün tarihine mal olmuş birer kıymettirler.
Hasanoğlu kitabının başlığını şöyle ifade etmiştir:
Bilim, Yönetim, Yükseköğretim: Kerkük’ten Başlayan
Bir Başarı Hikâyesi. Ciltli ve temiz baskılı olan eser
(Ankara, 2017) 539 sayfadan oluşuyor. Biyografik
nitelikte ele alınmış kitapta Enver Hasanoğlu’nun
bilimsel kariyerine ek olarak yöneticilik hayatında
da başarı giden yolunun öyküsünü ele alıyor.
Enver Hoca’nın anlattığı anıları Prof. Dr. H. Hale Künüçen kaleme almış, yazdıklarını da bir kitap sistematiği içinde sunmuştur. Künüçen Hanımın bu işte
çok yorulduğunu tahmin ettiğimi öncelikle belirtmek isterim. Zira tanıdığım kadarıyla Hasanoğlu ile
çalışmak kolay değildir. Onun için Enver Hoca’nın
kahrını çekmiş olan Sayın Künüçen sonunda göz
dolduran bu kitabı gün yüzüne çıkarabilmiştir. Kitabın kıvamını bulmasında Künüçen Hanıma destek olanların da emekleri unutulmamış ve kitabın
hemen başında onlara teşekkür edilmiştir. Tabii ki
önce hocayı sonra da Künüçen hanımı tebrik ediyorum.
Kitaba bir sunuş yazısı yazan Prof. Dr. Ali Doğramacı,
önemli bir noktaya işaret etmiştir. Doğramacı, Türkiye sınırları dışında olup anavatana gelen Türk kökenli insanların çoğunun Türkiye’ye destek olmaya
çalıştıklarını, anavatanın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağladıklarını söylüyor. Bunun en canlı
örneklerinin birisinin uzun yıllar belediye başkanlığı, valilik ve bakanlık gibi, Türkiye devletinin en üst
düzey makamlarında görev yapan rahmetli Lütfi
Kırdar, diğerinin Türkiye’nin yüksek eğitimine ve
özellikle sağlık eğitimine en büyük hizmetleri ver-
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miş rahmetli Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dır.
Tabii ki Enver Hoca da eğitimini tamamladığı anavatana hizmet etmeyi millî bir görev olarak telakki
etmiş, dekanlık, rektörlük, YÖK üyeliği ve diğer işlerde azami derecede ülkenin yararına çalışmış ve
hizmetlerinin aksatmadan yerine getirmiştir.
Kitabın muhtevası 3 ana bölümden oluşmuştur. Birinci Bölümde “Vatan-Doğup Büyüdüğü Yerler” ele
alınmıştır. Bu bölümde Enver Hoca’nın ailesi ve çocukluk yılları; ilk gençlik yılları ve Kerkük; baba yurdu: doğup büyüdüğü ev; hayatında en çok etkilendiği kişiler (babası Hasan Efendi, kimya öğretmeni
İhsan Kasım Bey, hocası Prof. Dr. İhsan Doğramacı)
anlatılmıştır.
İkinci Bölümde “Kaderinde Yazılı Türkiye” konusuna yer verilmiştir. Bu bölümün ara başlıkları ise
şöyle sıralanmıştır: İstanbul’la ilk tanışma ve Tıp
Fakültesi’ne giriş; İstanbul’da tıp eğitimi yılları (Eylül 1963-Eylül 1969); Hayatındaki sürprizler; Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (1988-1992);
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (1992-2000) anlatılmıştır.
Üçüncü Bölümdeki ana başlık ise “Çalışmak… Çalışmak… Çalışmak” biçiminde yer almıştır. Bu bölümün ara başlıkları ise Başkent Üniversitesi (20002006); Yükseköğretim Kurulu (YÖK)-Başkanlar ve
YÖK üyeliği; Bilkent Üniversitesi (2003-…); Dernekler, Birlikler, Vakıflar; Umre ve Hac ziyaretleri; Ve
Emeklilik (!) konularına ayrılmıştır.
Kitabın sonunda Hoca’nın Hobileri; Yıllar sonra Baba
Yurdu’na ziyaret; Vuslat ve yine Hasret (Bitmeyen
Daüssıla); Son Söz Yerine ve Kaynakça verilmiştir.
Kitap Hoca’ya ait Fotoğraf Albümü ile son bulmuştur.
Hasanoğlu Türkiye’ye geldiği 1963’ten 1988’e kadar
geçirdiği 25 yılını, eğitim, ihtisas ve hastane görevlerinde doldurmuştur. 1988’den günümüze kadarki
30 yılını ise bürokrasi ve yöneticilik ile geçirmiştir.
Yöneticilik yaptığı son otuz yılda yaşadığı stresler,
karşılaştığı sıkıntılar, bu arada kaydettiği başarılar
da kendisine çok şey kazandırmıştır. İnsanların yöneticilik kariyerini ve mesleğini icra ettiği dönemi
içine alan hayatında yaşadıklarını kitap halinde
yayımlaması, hiç kuşkusuz ileride bu görevlere gelecek olan gençler için yol gösterici bir kaynak kılavuz olarak pek çok yönden yararlı kabul edilebilir.
Bu bakımdan Hasanoğlu’nun bu eserini yeni yetişen ve ileride yöneticilik işlerine soyunacak olan
adaylara tavsiye etmek isteriz.
Hasanoğlu kitabında ilgi çeken bir diğer husus da
uzak düştüğü baba ocağına karşı ömür boyu süren
hasrettir. Enver Hoca kitabında öncelikle doğduğu
topraklara karşı duyduğu özlemi, çocukluk anılarını, orada bıraktığı yakınlarını ve köklerini sıcaklıkla
dile getirmiştir. Gençliğinin ilk yıllarını, baba ocağında birlikte büyüdüğü kardeşlerini ve en önemlisi kimliğini oluşturan coğrafya ile ana ve babasını

sevecenlikle anlatırken, oralara duyduğu içten hasretini fazlaca ön plana çıkarmasa bile, bu duygularını okuyucuya yansıtıyor.
Birçok sosyoloğun da söylediği gibi insan iki yüzü beyninden ve hafızasından söküp atamıyor: Birisi anası, diğeri ise doğduğu şehri. İnsan oğlu ömür boyu
belleğinden bu iki fotoğrafı asla silemiyor. Bunun
başlıca sebebi zaten bellidir. İnsanlar kazandıkları
başarıları, yükseldikleri üst makamların sevincini
sevdikleriyle paylaşmak ister. Sevdiklerinin başında kendi ailesi ile yakınları, ikinci derecede ise
hemşerileri ve beraber büyüdüğü, birçok hatıraları
birlikte yaşadığı arkadaşları ile paylaşmak ister.
Enver Hoca da haklı olarak hayatında kazandığı başarıların sevincini, öncelikle kendisiyle gurur duyan ailesi ile, daha sonra yakın arkadaşları ve hemşerileri
ile paylaşmak ister. Bu işin tadı başka türlü çıkmaz.
Enver Hasanoğlu ile İstanbul’daki fakülte eğitimi sırasında geçen arkadaşlığımızı gözden geçirirken,
güzel ve anlamlı anıları hatırlıyoruz. O dönemden
sonra Enver Hoca’nın hayatı Ankara’da geçse bile,
zaman zaman nadir de olsa bir araya gelince gençlik yıllarımızın anılarını dile getiriyoruz. Bu satırları
yazarken şöyle bir düşündüm; aradan geçen zaman diliminin 50 yılı aşmış bulunuyor. Oysa sanki
daha dün olmuş gibi geliyor insana…
Oysa çırpınmak, dövünmek bize bir şey sağlamayacağına göre, güzel hatıralarla avunmak güzel bir teselli oluyor. Hasanoğlu emekli olmasına rağmen,
yine de durmadan sağa sola koşturuyor; vakıf ve
dernek toplantılarını aksatmıyor. Bu da güzel ve
doğru bir şey…
Enver Hoca faydalı ve doğru hizmet ederek yaşadıklarını kalıcı bir kitapta toplamıştır. Biz de bu eseri bütün dostlarımıza tavsiye ederken, sevgili hocamıza
huzur ve sevgi dolu asude bir hayat, sakin ve mutlu
bir ömür diliyoruz.
Tabii ki yaş kemale ererken Yahya Kemal’e de kulak asmak doğru olur ve artık:
Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın
Diyoruz.
Kitabın genel dağıtımını Güneş Tıp Kitabevleri üstlenmiştir.
Kitabın isteme adres ve telefonları şöyledir:
Ankara:
M. Rauf İnan Sokak No: 3 06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • Faks: (0312) 435 84 23
İstanbul:
Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak No: 7/2 Esentepe/İst.
Tel: (0212) 356 87 43 • Faks: (0212) 356 87 44
Kadıköy:
Rasim Paşa Mah. İskele Sokak No: 4/A Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 546 03 47
www.guneskitabevi.com• info@guneskitabevi.com
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En Genç Türkmen
Yazarı ile Görüşme
Kardaşlık
adını kullanmamın sebebi
okuyucular tarafından merak
edilmekti.
Kardaşlık: Yaşınıza göre Türkçeniz
akranlarınız arasında iyi sayılır. Bu dili nasıl öğrendiniz? Bu
hususta Türkmen okullarının
etkisi var mıdır?
- Türkçeyi öğrenmemde Türkmen
okullarının etkisi var elbette.
Ancak Türkçeʼmi geliştirmemde nadir bulduğum birtakım
kitapların, internet üzerinden
okuduğum edebi yazıların, şiirlerin, makalelerin ve bir takım
Türkçe film ve şarkı sözlerinin
etkisi çok büyük.

Kardaşlık: Sayın yazar, öncelikle
Kardaşlık dergisinde çıkan ilk
yazılarınızı bütün okuyucularımız merak ediyor. Edgü Köprülü imzasını görenler için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
- Asıl adım İlaf Talal Hasan.
25.02.2000
tarihinde
36

Altunköprüʼde doğup büyüdüğüm gibi, yine burada
yaşamaktayım. Lise 2.sınıfa
kadar kasabamdaki Akarsu
Kız Lisesi’nde okudum. Lise
son sınıfı ise Kerkük’teki Barış Kız Lisesi’nde okumaktayım. Kardaşlık’ta yayımlanan
ilk hikâyelerimde Edgü takma

Kardaşlık: Edebiyata, yazarlığa
nasıl ilgi duydunuz, nelerden
etkilendiniz?
- Kitapları çocukluğumdan beridir, annemin kitap merakı
yüzünden severim. İlkokul
dördüncü sınıfta olduğum yıl
okulumuzda bizlere verilen
Ömer Seyfettinʼin kitaplarını okumak, okuma sevgimi
daha da arttırdı. Böylece edebiyat konusunu araştırmaya
koyuldum. Bununla beraber
dokuz yaşımdan itibaren kısa
hikâyeler, senaryolar ve ileriki
zamanlarda roman yazmaya
başladım.
Kardaşlık: Sizi yönlendiren öğretmeniniz var mıydı?
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- Geçen sene edebiyat hocama
yazdığım yazılardan bahsedince okumak istedi. Yazdıklarımı
beğenmesi üzerine dergilere
başvurmam gerektiğini söyledi. Geçen aylarda ise Prof. Dr.
Suphi Saatçi ile tanıştım. Bana
yazarlık konusunda en çok yol
gösteren kişi oldular. Ve bana
daha iyi bir yazar olmanın zeminini hazırladılar.

İlaf Köprülü annesi, abisi ve
kardeşi ile birlikte

Kardaşlık: Edebiyat dallarının hangilerine ilgi duydunuz? Hangi
edebî türleri seviyorsunuz?
- Edebiyat dallarından roman, makale, gezi yazıları, tiyatro, destan, şiir, anı ve fıkra konularına
karşı ilgi duyarım. En çok sevdiğim edebi tür ise yazı türlerinden halk hikâyeleridir.
Kardaşlık: Türk ve Türkmen yazarlarından hangi eserleri okudunuz?
- Suphi Saatçi, Ömer Seyfettin ve
Hüseyin Nihal Atsız’ın birçok
muazzam eserlerini okudum.
Bunların arasından beni en
çok etkileyenleri ise Suphi Saatçi ve Ömer Seyfettinʼin kısa
hikâyeleri idi. Ayrıca Nihal
Atsız’ın “Ruh Adam” adlı eseri
beni en çok etkileyen eserlerindendir.
Kardaşlık: Arkadaşlarınız arasında sizin gibi edebiyata meraklı
kimseler var mıdır?
- Arkadaşlarımın arasında edebiyata karşı ilgi duyan pek kimseler yoktur. Benim edebiyata
meraklı olduğumu öğrendiğinde dalga geçenler bile olmuştu. Bu durum sadece, benim
daha fazla yazmama ve kendi
hayal dünyamı geliştirmeme
neden oldu.
Kardaşlık: Türkçe öğrenmede,
Türkçe kitap okuma konularında Irak’ta yaşanan bir sıkıntı
var mıdır?

- Türkçe öğrenmek konusunda
Iraktaki en büyük sıkıntı eğitim
ve öğretim yetersizliği. Özellikle de okullarda konuşma
diline, imlaya ve okuma üslubuna yeteri kadar ehemmiyet
verilmemesi Irak’ta Türkçe öğrenmeyi zorlaştırıyor. Türkçe
kitapları bulmak da epeyi zor.
Son aylarda açılan bir-iki kütüphane Türkçe kitaplara karşı
duyulan açlığı gidermeye pek
de yeterli değil.
Kardaşlık: Türkiye ve Türkçe ile
alakalı neler söylemek istersiniz? Bu hususta hem
Türkiye’ye hem Türkmeneliʼne
bir mesajınız var mıdır?
- Anavatan Türkiye’ye karşı duyduğumuz sevgi sonsuzdur.
Türkiye Türkçesi ise tüm Türklerin edebiyat dilinde birleştiği bir dildir. Bu yüzden
Türkmeneli’nin
genelinde
Türkmen gençlerinin edebiyata daha büyük ilgi duymaları
için Türkçe eğitiminin geliştirilmesi önemli. Bu süreçlerde
de henüz Türkçeyi iyi bilmeyen
kişilerin değil, Türkçesi sağlam

olan ve belki de Türkiye’den
gelen hocaların eğitim vermesi
önemlidir.
Kardaşlık: Gelecekte ne olmak istersiniz? Bu hususta kısa veya
uzun vadeli projeleriniz var
mıdır?
- Gelecekte okuyucularına menfaati olan büyük bir yazar olmayı
senelerdir hayal etmekteyim.
Ayrıca benim küçük yaşlarda
okumak isteyip de bulamadığım kitapların sağlanabileceği
küçük bir kütüphane açmanın
ümidindeyim. Bu kütüphaneyi Altunköprü Kasabasındaki
Akarsu Kız Lisesi’nde açmak ve
gelecekte yazar olmak istediğini bana bizzat bildiren öğrenciler için çeşitli Türkçe kitaplar
temin etmek istemekteyim.
Kardaşlık: Teşekkür edip size başarılar dilerken, dergimizin
bu sayısında okuyucularımıza
Kâğıtkuşu (Uçurtma) başlıklı
hikâyenizi sunuyoruz.
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Hikaye

Kâğıtkutşu*
(Uçurtma)
Edgü KÖPRÜLÜ
Mavinin en açık tonları göğü
sarmış, parçalı beyaz bulutlar ile süslenmişti. Eylül ayının ortalarında sıcaklık hâlâ
düşmemişti. Sıcağın elinden
yakınanlar bir de elektriksizlik ile uğraşıyordu. Haftalardır süren bu çile son bulmuyordu bir türlü. Payız, her
ikindi yaptığı gibi birkaç kova
suyu dama taşımış, küçük bir
tası eline almış evin damını
yıkamakta idi. Aşağıdan geçmekte olan insanları izlemeye pek meraklı idi. Dedelerinin elini tutup pazara çıkan
çocuklar, az ötede atölyesi
bulunan marangoz Timuçin,
şerbeci Teymur, limoncu Şahin, terlikçi Assaf... hepsinin
bir hikâyesi, hepsinin bir
özelliği vardı bu güzel insanların. Marangoz Timuçin, sabahtan akşama kadar çalışır,
vakit buldukça kitap rafları
yapar, okullara bağışlardı.
Raf vardı da onları dolduracak anadilde kitaplar yoktu
ne yazık ki.
“Timuçin dede, niçin bu kadar
yorarsın kendini? Kitabımız
yoktur zaten...” dedikçe, onlara Timuçin dede “bu raflar
o kitapları getirecek gençler
için yapılıyor. Size ne?”, diye
karşı çıkardı.
*

38

Uçurtmaya Türkmenler “Kâğıtkuşu”
derler.

Şerbeci Teymur ise çocuklara
sanatını öğretir bunun eşliğinde de onlara hikâyeler
anlatırdı. Limoncu Şahin de
onlardan pek farksız değildi. Eski püskü tezgâhını her
gün aynı özenle kurar, taze limonları titizlikle dizerdi. Genelde ikindiden sonra açardı
ekmek teknesini. En lezzetli
limonlarını bir filise1 satardı.
Çocukların çipsi, çikolatası,
şekeri o limondu.
Terlikçi Assaf aralarında en yaşlı
olandı. Sabahın köründe kalkar tedirgin bir şekilde lastikten yapılan terliklerini dizer,
satmaya koyulurdu. Hele ki
bayrama yakın zamanlarda
çocuklar büyük bir coşku
içinde Assafʼın yanına geliverirlerdi. Terzide diktirdikleri yeni bayram elbiselerine
en çok yakışan terliği alıverirlerdi. “Terliğinizi hemen
giymeyin sakın. Bir gece dolabınızda beklemesi gerekli”
dedikçe, çocuklar ciddiye
alır, siyah naylon poşetlere
sardıkları yeni terliklerini kucaklarına bastıra bastıra eve
götürürlerdi.
Uzaktan yaklaşan, sırtına ağır
tahta sandığı yükleyen kişi
ise Sabirʼdi. Giyinişi kalite1

Filis, Irak’ta eski madeni para birimi
idi.

li olmasa da pek temizdi.
Leylanʼdan kasabaya yeni
geldiğinde sırtındaki kutusunu marangoz Timuçin,
ayağındaki terliğini terlikçi
Assaf yapmıştı. Buralara yeni
taşındığında kimsesiz bir oğlandı Sabir. Bu güzelim insanlar ona aile oluvermişlerdi.
Kendisi de pek zarif kalpli
bir delikanlı idi. Elinden her
iş gelirdi. Kimin bir ihtiyacı
olsa yardımına ilk koşan Sabir olurdu. O da yerine geçip
oturdu. Sandığını açtı. Yine
bütün geceyi uyumamış olmalıydı. Sandığındaki rengarenk olan yeni uçurtmaları
başka nasıl yapabilirdi ki?
Kendisi de Payızʼı fark etmişti ancak ikisi de bakışlarına
hâkim oluyorlardı. Gönüllerinde coşan mutluluğu susturmaya çalışıyorlardı.
Çok geçmeden Ziynet Hanımʼın
sesi duyuldu. Payız yine suyu
boşa israf etmiş, avluya kadar akıtmış, avludaki döşeği ıslatmıştı. Günün saatleri
akşama yaklaştıkça düğüne
davetli herkes en renkli giysilerini giymiş, yavaş yavaş düğün yerine akın etmeye başlamışlardı. Küçük lambaları
ipe dizmiş her yeri de o ip ile
sarmışlardı. Kurulan masaların üzerinde levzine, burma, şerbet, şurup... kızların
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gözlerinde sürme... erlerin
ellerinde tespih... yeni cilalı
ayakkabılar, yüzbin yöntemle ütülenen giysiler, geceden
kâğıda sarılan saçlar...
Nedret Hanımʼın oğlu düğün yapıyor! Payız renkli yazmasını
sarmış başına, gözlerine annesinin sürmesinden gizlice
çekmiş, kapıda yakalanmış
ama iş işten geçmişti. Ziynet
Hanım düğün mahalline kadar dır dır etmişti. Dizinden
aşağıya kadar uzanan, yeşilin en koyu tonundaki eteği
belini iyice sıkmış, üzerine
giydiği kolları bol gömleği bilek kısmında iyice daralmış.
Yazmasının altından uzunca
saçı sarkmış. Renkli ışıkların
altında oturdu Payız. Ziynet
hanım düğünde gördüğü
konu komşunun yanına hem
sıhhatlerini sormak hem
de azıcık sohbet etmek için
gittiğinde Payızʼın gözleri
Sabirʼi arıyordu. Acaba davet
ederler miydi onu? Kasabalı
değildi ama uzun zamandır
aralarında idi. O bölgedeki
herkes de Sabirʼi çok sever,
takdir ederdi. İçeriye bol
paça pantolonlu, uzun boylu
parlak ayakkabılı bir kısım er
girdikten sonra düğün mahallinin kapısını kapatmışlardı artık. Büyük ihtimalle
bütün davetlilerin geldiklerinden emin olmuşlardı.
Kasetler çaldıkça Payızʼın gözleri Sabirʼi arıyordu. Ama
yoktu. Payızʼın yüreği sıkıldı
iyice. Gıcırtılı, paslanmış iki
kısımlı büyük beyaz kapı biraz aralandı. Gıcırtısı Payızʼın
oturduğu yerden epey duyuluyordu. Sabir başını içeriye uzattığında yüzündeki
utangaçlık gözlerinden dökülüyordu. İçeriye girdi ve
Payızʼdan metrelerce uzakta
konulan boş sandalyelerden

birine oturdu. Herkes oyuna
dalmış sesleri kıyameti koparmaktı.
Sabir ve Payızʼın yüzlerindeki
tebessümler ise tarifsiz. Sabir saçlarını iyice taramış,
yine her zamanki giysilerini
giymiş, yırtık ayakkabısına
aldırmadan davetli olduğu
düğüne gelmişti. Birkaç kere
ikisini de oyuna kaldırmaya
gelenlere karşı direnseler de
sonunda ikisini de oyuna kaldırdılar. Kalabalığın arasına
karıştıklarında artık birbirlerini göremiyorlardı. Tam yüzleri soldu derken kalabalığın
içinde karşı karşıya geldiler.
Payızʼın yanakları utançtan
kıpkırmızı kesilmiş, Sabir de
kendisinden pek farksız değil... Sarı ile mor parfümlerini katıp süren Payızʼın kokusu yazmasından yayılıyor,
düğün devam ediyor, Sabir
bakmaya kıyamadığı Payızʼın
karşısında kollarını kaldırmış
oyuna eşlik ediyordu.
Gün battı. Horozlar sabahın
üçünden onuna kadar susmak bilmiyordu. Kahvaltı
sofrası geç saatte kurulsa da
Payızʼın babası anca uyanmıştı. Haftalardır uğraşması
sonunda Leylanʼda bir ev
alabilmişti. Yaşlı annesi orada yaşıyordu. Kadıncağız yatalak olunca Payızʼın babası
onu yanlarına almak istese
de gelmemekte ısrar etmişti.
Çareyi Leylanʼa taşınmakta
bulmuştu Payızʼın babası. Ne
yazık ki de o günlere denk
gelmişti. Sofrayı hazırlayıp yemeğe oturduklarında
Payızʼın babasının söylediği
cümle boğazını düğümlemeye yetmişti bile. “Leylanʼda
bir ev buldum. Yarın gidiyoruz...”

Bu gidiş yarın olamazdı. Bir hafta
sonra hatta bir yıl sonra bile
olamazdı. “Gitmek istemiyorum” dese ağlasa sızlasa
ne çare, Sabirʼin geldiği yere
Payız gidiyordu. Üzüldükçe
içi içini yedi. Akşama kadar
ağlayıp gözyaşlarını gizlice
sildi. Sabir o saatlerde eve
yeni dönüyordu. “Kâğıtkuşu,
kâğıtkuşu” diye tekrarlayan
sesi o sokaktan çıkana dek
avludan duyuluyordu. Payız avluda bir tabak yıkıyor
bir de içinden tekrarlıyordu
“kâğıtkuşu, kâğıtkuşu...”
Ertesi sabah olmuştu. O gün
öğlene varmadan Leylanʼa
doğru yol alacaklardı. Sabahtan herkesler ile vedalaşmış,
öğlene yakın her şey kamyonete yüklenmiş, kamyonetin
tekerlekleri Leylanʼa doğru
yol almıştı. Aradan nerede
ise bir hafta geçmişti. Payız
yeni evlerinin damında durmuş, sabahleyin annesinin
taktığı ipe yeni yıkanmış giysileri kurumaları için asıyordu. Leğendeki son parçayı da
eline aldı. Renkli, kenarları
oyalı yazmasını önce silkeledi sonra da asıverdi. Aşağıya gitmek için merdivenlere
ilerlediğinde dışarıdan bir
ses duyuluyordu. İpi kendisini kovalayan bir uçurtma
göğe doğru yükseliyordu.
Payız gördüklerine ve duyduklarına
inanamıyordu.
Bu ses, o sesti! “Kâğıtkuşu,
kâğıtkuşu...”
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Kitaplar Arasında

Bir Kerküklünün Galatlar Sözlüğü:

Ahmet Ziyaeddin’in
Mecmuam Eseri
Mehmet Ömer KAZANCI

Ahmet
Ziyaeddin
Kerküklü,
Türkmeneli’nin yetiştirmiş olduğu şahsiyetlerden biridir.
Bunu tek ve tek kullandığı
soyadından biliyoruz. Bunun
dışında, kitaplarının kapaklarında tespit etmiş olduğu ufacık bilgilerin dışında kendisi
hakkında önemli bir bilgiye
sahip değiliz. Kitaplarının kapaklarındaki bilgilerden bir ara
“Mekteb-i idadi-yi Harbiye-yi
Şahane muavinlerinden mülazım evvel” bir ara da “Kastamonu rüştiye-yi askeriyesi
ilm-i hal ve lisanî Osmaniye

hocası müderrisinden” olduğunu öğreniyoruz. Ulaşabildiğimiz değişik arşiv ve kaynaklardan saptadığımıza göre üç
eseri bulunmaktadır:
1- Fen defteri (1896 M.) muharriri mekteb-i idadi-yi harbiyeyi Şahane muavinlerinden
mülazım-ı evvel Ahmet Ziyaeddin, fi senet (1314 Recep)
2- Vesiletü’n-Necat: bu kitap
İstanbul’da 1896, 1898, 1899,
1901, 1905 ve 1925 yıllarında
çeşitli matbaalarda basılmıştır.
Kapağında belirtildiğine göre
“İtikat, amel ve cihada müteallik hayli mesail-i mühimme-yi
diniye-yi havidir”. O tarihlerde
“Kastamonu rüştiye-yi askeriyesi ilm-i hal ve lisan-ı Osmaniye hocası müderrisinden”
olan Ahmet Ziyaeddin tarafından tertip edilerek, Maarif
bakanlığı ruhsatıyla “askeriyede tedrisine” karar verilmiştir.
Bütün baskılarda yazarın hakkı
saklı tutularak, mühürsüz nüshaların sahte olduğuna işaret
edilmektedir.
3- Mecmuam
(1901)
Maarif Nezaret-i celilesinin ve
matbuat-ı idare-yi behiyesinin
ruhsatıyla basılmıştır. İstanbul. Kitapçı Arakel matbaası,
Babîâli caddesinde, numara
48. (1319).
Bu eserler arasında Mecmuam
kitabı Ahmet Ziyaeddin’in en
önemli çalışması olarak sayılabilir. Bir lügat kitabıdır. Osmanlı Türkçesinde kimi “galat”
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sözcükleri ele alarak incelemektedir. Galat, Türk dilbiliminde bir terim olarak, dilde
ve de dile diğer dillerden geçmiş olan sözcüklerin gerek ses
(telaffuz), gerek biçim (doğru
yazılış), gerekse de doğru kullanış (anlam) veya doğru yapılarını göstermek için kullanılan
bir terim olarak bilinmektedir.
Oysa sözlük anlamıyla: yanlış,
yanılma veya kurala uymamak
demektir.
Arapçadan alınan bu sözcüğün
çoğulu “galatât”tır. “Galat”
sözcüğü günümüze kadar halk
arasında öz anlamıyla az çok
kullanılmaya devam ediyorsa
da, “galatât” sözcüğü çoktandır yerini “galatlar”, “yanlışlar”, “hatalar” gibi eşanlamlı
sözcüklere bırakmış, hatırdan
çıkarak unutulmuştur bile.
Türk aydınları tarafından yanlış
sözcükleri düzeltme kapsamında yapılan bir hayli çalışma vardır. Bu çalışmalar,
matbuatın yaygınlık kazandığı
Osmanlı döneminin son aşamalarında başlamıştır. Bunlara
genellikle, “Tashîhü’l-Galatât”,
“Galatâtü’1-Avâm”, “Defter-i
Galatât”, “Tehzîbü’l-Kelâm”
gibi, asil adları ihmal edilerek “Galatât Sözlükleri” denmektedir. Zuhal Kültüral’ın
yapmış olduğu bir çalışmada
Osmanlı döneminde galatât
konusunda yazılmış eserlerin/
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sözlüklerin bir kısmı tanıtılmış,
yazarların galatlar konusundaki görüşleri ortaya konmuş
ve sözlüklerde ele alınan konuların tasnifi yapılmıştır. 325
sayfadan oluşan çalışmanın
esas bölümünü oluşturan sözlükte, galatât eserlerindeki /
sözlüklerindeki bütün maddeler kronolojik olarak alfabetik
dizilmiştir.”1 Bu çalışmada, o
dönemin önemli galat sözlüklerinden sayılan Mustafa
İzzet’in “Tashîhü’l-Galatât”2,
Sırrı Paşa’nın “Galatât”3 ererleri yanında, Kerküklü Ahmet
Ziyaeddin’in Mecmuam adlı
eseri de esas malzeme olarak
ele alınmıştır.
Diğer bir çalışmada Mehmet Hafîd
Efendinin “Galat-ı Meşure”
eseri (İstanbul: 1221/ 1806),
galat sözlükleri arasında tarihi
açıdan ilk yazılan eser olarak
gösterilmekte, oysa Ahmet
Ziyaeddin’in Mecmuam eseri
(1319/ 1901) 15. sırada yer almaktadır4
Mecmuam kitabı hacim bakımından bir avuç kadar küçücük bir
eserdir. Her sayfasında en çok
beş sözcük incelenmektedir.
Ancak kabarıktır, 184 sayfadan
oluşmakta ve toplam 670’in
üstünde incelenen sözcük
veya terkip içermektedir. Eserin kapağında yazarın anlamlı
bir dörtlüğü bulunmaktadır:
Mu’terifim ki yoktur telife iktida1

2
3

4

Zuhal Kültüral (2008) Galatât Sözlükleri. Simurg yayınlar. İstanbul. Bu eser
hakkında aktardığımız bilgiler, internet
üzerinden kitabın tanıtımı ile ilgili olarak verilen bilgilerden alınmıştır.
Mustafa İzzet’in; “Tashîhü’l-Galatât”.
İstanbul, 1302. Bak; Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları.
Sırrı Paşa; “Galatât”. İstanbul. 63 sayfadan oluşan bu eserde 103 sözcük
incelenmiştir. İkinci baskısı Ebuzziya
matbaasında 1884’de yapılmıştır.
Emin Eminoğlu (2011) Galat Sözlükleri
ve Mehmet Hafîd Efendi’nin Galatât
Sözlüğündeki Çağatayca Sözcükler. Turkish Studies: Vol 6/1 Winter. s: 996-1012

rım
Ama ki, şevki hizmet selp etti ihtiyarım
Elbette zikr-i namı mucip olur kalırsa
İhvanıma şu defter murana
yadigârım
Eserin ilk sayfalarında, biri
“Mukaddime” diğeri “İfade”
başlıklı olmak üzere önsöz nitelikli iki kısa yazı bulunmaktadır. “Mukaddime” bölümünde
yazar, ilgili makamlara, özellikle de “veli-ni’met-i bi-minneti
şevketli padişaha”, yazarlara
eserlerini bastırma konusunda
verdiği destek ve cesaretten
dolayı teşekkür ettikten sonra,
eserini, basılış tarihinden dört
yıl önce hazırlamış olduğunu
bildiriyor. “İfade” bölümünde
ise, Mecmuam eserinin yazılış
gerekçeleri açıklanmaktadır:
“Mecmuam, gerek evrakta, kitaplarda gördüğüm, gerek telaffuz edilirken işittiğim galatâtı
cami’dir. “galat-ı meşhur,
sahih-i mahcurdan evladır” diyoruz. Bu pek doğrudur. Lakin
bir kere düşünelim; her galat,
galat-ı meşhur addedilebilir
mi? Lügat ve kavaitten bihaber olanların telaffuz ve tahrirleriyle muharrerâta ferce-bâb
duhul olan galatâta “galat-ı
Meşhur” demek caiz midir? Elbette değildir.

çok kelimat ve terâkip vardır
ki, bunlar galatât-ı meşhureden olmadıkları cihetle, lisan-ı
kitabete değil, efvah-ı avama
bile yakışmaz. “iltiyam ve şifa/
“ “ التيام وشفاza’im ve zeamet/
“ ”زعم وزعامتhalât ve ahval/
 ”حالات وأحوالile “entari/ ”عنتري,
“sandık/ ”صندق, “sokak/ ”سوقاق
gibi bir kısım kelimeler daha
vardır ki, bunlar da mücerret
mahalli istimalleri ve tarzı tahrir ve imlaları bilinmek için yazılmıştır”.
Bu ifadelerden de görüldüğü gibi,
yazar eserine almış olduğu
sözcükleri neden galat olarak
saydığının, neden incelediğinin kimi sebeplerini açıklamaya çalışarak, doğru yazılış ve
kullanışlarıyla ilgili olarak kendi düşüncelerini ileri sürmektedir. Aslında, eserde incelenen sözcüklerin incelenme
nedenleri yalnız bunlarla sınırlı
kalmamaktadır. Bir sürü diğer
nedenler de vardır. Bunlardan;
1- Avrupa dillerinden, örneğin

Lisanımızda istimal edile edile
galat-ı meşhur hükmünü iktisap eden birçok kelimat ve
terâkip vardır ki, bunları, mücerret doğruları bilinmek için
yazdım. Mesela “kadın” kelimesinin asli “hatun” yahut
“kadun” olduğundan şimdi
“kadın” yerine “hatun”, “kadun” istimal olunmasını iddia
etmek tabii acemiyânedir.
Lakin “bilfüruht / “ بالفروخت5,
“parayı vahide / “ ݒارهء واحده,
“siparişat/  “ سݒارشاتgibi bir5

Bilfüruht: satış ile, satış sırasında
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Fransızca, İtalyanca, İngilizce,
Yunanca gibi dillerden o tarihlerde dilimize yeni geçmiş olan
sözcüklerin kökenlerini göstermekle doğru yazılış şekillerini
önermek:
(Abluka  ; آبلوكهİtalyanca olup
aslı bilüke’dir ) ِبلوكه
(Amiral آم�ال
 ; ريArapça emir-ül
mâi’ yahut emir-ül bahir’den
muharreftir)
(Telgraffiyyen افيا
ً  ; تلغرTelgraf
Yunancada “tel/uzak” ve “grafo/yazmak”
kelimelerinden
mürekkep telgrafo’dan tahrif
edilmiş olduğundan kaideyi
Arabiye ile tenvini galattır.
(Cimlastik  ;جمالستيقFransızca olup resim hattı  ژيمناستيق/
jimnastik’tir)
(Satranç
;سطرنج
doğrusu şatranç’tır. Çünkü aslı
şatranğ’dır. Hindu dilinde “şat/
dört”, “ranğ” dahi “saff-î asker” manasınadır.)
(Fanila  ; فانيلهmalum kumaş
manasına Fransızca olup aslı
flanelle’dir)

2- Kimi sözcüklerden, özellikle de
Türkçe sözcüklerden Arapça
42

kurallarına göre çoğul yapılmasının doğru olmadığını bildirmek:
(Gidişat  ; گيديشاتgidiş Türkçedir, binaen âlâ zalik, kaideyi
Arabî ile cemi’ olunması fahiş
bir galattır)
(Bağat  ; باغاتbağ Farisî olmakla Arabî edat-î cemi’ ile sigati’l
cem’ edilmesi galattır. Doğrusu bağlardır)
(Siparışat  ; سپاريشاتbu da
Bağat gibi yanlış olup doğrusu
siparişlerdir)
(Nümayişat  ; نمايشاتNümayiş
kelimeyi Farisîyesinin cemi’
makamında istimal olunuyor
ki, “siparışat” gibi fahiş galatlardandır.)
(Nevazişat  ; نوازشاتbu da nümayişat gibi galattır.)
(Yazışat  ; يازيشاتbu da gidişat
gibi fahiş galatlardandır)

3- Osmanlıca imla kurallarına
göre kimi Türkçe sözcüklerin
yanlış yazılışlarına dikkat çekerek, doğru yazılış şekillerini
göstermek:
- (Ötedenberü دن�و
 ; اوته ربresim
hattı, telaffuzu gibi “اوته دن برى
/ öteden beri”dir)
- (Şöyleki
 ; شويلكهdoğrusu
munfasıl olarak “  شويله كه/
şöyle ki”dir)
- (Sonra –sora ; صكره – صوره
son lâfzînden alınmış olduğuna göre “ صوكره/ sonra” yazılması evledir)
- (Doğrı /  ; دوغرىşivemize muvafık değildir. Esahhi “ دوغرو/
doğru”dur)
- (A’raba /  ; عربهdoğrusu telaffuz olunduğu gibi “  آرابه/
araba”dır)
 ; ىغtelaffuz olundu- (Kangı / �قن
ğu gibi “  هانىك/ hangi” yazılması ahsendir)
- (Karşu / ; قارشوbunu “karşı /
� ”قارyazmak daha hoştur)
- (<Antarı /;عن�ى
Türkçe olup
رت
doğrusu telaffuz olunduğu gibi
“ أنتارى/ entari”dir)
- (De /  ; دهbiri edat-î zarfiyet,
diğeri “dahi”nin muhaffefi olmak üzere iki vecihle istimal
olunur. Birinci halde kelimeye
muttasıl, ikinci surette munfa-

-

sıl yazmak icap eder. “sarayda
idi /  ”رسايده ايديve “sen de gel
/ “ ”سن ده كلben de gittim / بن
 ”ده كيتدمgibi.)
(Lı – Lu / ; يل – لوher ikisi Türkçede edat-ı nispet ise de, birini diğerinin yerine kullanmak
doğru değildir. “numérolı /
 ”نومروىلve “tarihlü /  ”تأريخلوşivemize mülayim değildir. Doğrusu “ numérolu /  ”نومرولوve
“tarihli /  ”تأريخىلdir.)

4- Eşsesli, eşanlamlı veya yakın
anlamlı sözcüklerin arasındaki
ufacık farkları gözeterek doğru
kullanışlarını açıklamak:
- (Ziya – nur  نور-  ضيا/ ; her ikisi
de aydınlık manasına ise de,
birincisi eşyanın hadd-î zatında mevcut bulunan, ikincisi bir
cism-i muzi’den iktibas olunan
şule demektir. Mesela “ziyayı
şems” ve “Nur-ı kamer” denir.
Aksi yanlıştır.)
- (Fakat – lakin /  ; فقط – لكنFakat, ancak ve yalnız gibi edat-î
hasrdir. Lakin gibi istidrak makamında istimali yanlıştır)
- (Müstemi’ - sami’ / سامع-مستمع
; Müstemi’ an-kasıt, sami’ ise
an-gayrı-kasıt dinleyen adama
denir. Binaenaleyh mahkemeين
lerde “sami’in /�سامع
“ yerine
ين
“müstemi’in / � ”مستمعdeseler daha doğru olur.)
- (Deyn – Karz / قرض- ;دينikisi de Müteradif zannediliyor,
hâlbuki “deyn” vadeli, “karz”
vadesiz borçlara denir.)
- (Mekâtîb-Mekatib
/-مكاتيب
 ;مكاتبbirincisi “mektup”un,
ikincisi “mektep”in cem’i’dir.
Aralarındaki farka ekseriye
dikkat olunmamaktadır.)
;ياق� ين
ين
- (Yakın-Yakin/�يق“kurb”
manasına Türkü olan “yakın”ı,
şeksiz itikatla bilmek manasına olan Arabî “yakin”den tefrik
için telaffuz olunduğu gibi “yaين
kın/ �”ياق
yazmak icap eder.)
- (Evkat- avukat /آوقات-;أوقات
maksat zaman değil dava vekili demek ise iki vav ile “Avukat/
 ”آووقاتyazılmalı.)
Ayrıca yazar, o devirlerde yaygın
olarak, Türkçe- Arapça, Türkçe-
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Farsça, Arapça- Farsça sözcüklerin birleşiminden oluşturulan bazı yapı ve terkiplerde dil
kurallarına aykırı düşen yönleri
göstererek, düzeltilmeleri gerektiği tezini, örnekleriyle savunmaktadır. Türkçe – Türkçe,
Arapça – Arapça sözcülerden
yapılan terkiplerin arasına Farsça edatların girmesini doğru
görmemektedir. “Gün be gün,
ay be ay” yerine “günden güne,
aydan aya”, diz be diz” yerine
“diz dize”, “Ehval-ı na-makbule”
yerine “ehval-ı gayri makbule”
kullanış tarzını tercih etmektedir. Arapça sözcüklerden
oluşturulan terkiplerde, yerine
göre “tâ’n-ı tenîs” kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğine
vurgu yapmaktadır. “iştiyak-ı
kalbiye”, “iştihar-ı kâzibe”, yazara göre “iştiyak-î kalbi” ve
iştihar-î kâzip” şekillerinde kullanılmalıdır.
“Vekâletname-î
müstacele”-deki
müstacele,
müstacel olarak yazılmalıdır.
Çünkü “name” Farsçadır, müennes bir sözcük değildir. Oysa
“diyar-î baid” “diyar-î baide”
olarak okunup yazılmalı, çünkü
“diyar müennestir.
Dil ile daha fazla uyuşum sağlaması için, çeviri yoluyla Türkçeye
giren sözcüklerde gereken değişimlerin yapılmasını sakıncalı görmeyerek, dile giren her
sözcüğün kabul gördüğü biçimiyle kullanılmasını önermektedir. “rapport – report” sözcüğünün, sözgelimi, “rapor”
şeklinde okunuş ve yazılışını
benimsemektedir. Fransızcadan alınan “Uniforme” sözcüğünün “üniforma” şeklinde
telaffuz edilmesini daha doğru
görmektedir.
Bütün bunlar, Ahmet Ziyaeddin
Kerküklü’nün Türkçe yanında birkaç dili, birçok ayrıntılarıyla bildiğini, hatta saygın
bir dilbilim adamı olduğunu
göstermektedir. Zira Ömrünü
harbiye okullarında “lisan-î

Osmaniye” dersleri vererek geçirmiştir. Günden
güne kendini geliştirdiği
gibi, okurken, yazarken,
ders verirken, öğrencilerini dinlerken veya sınav
kâğıtlarına bakarken, dil
konusunda gözüne çarpan
yanlışları not etmekten ve
daha sonra Mecmuan eserinde bir araya getirerek
hem öğrencilerinin hem de
toplumun hizmetine sunmaktan gecikmemiştir. Bu
konuda eli altında bulunan
kaynaklardan da oldukça
yararlanmıştır. Gerçi buna,
eserinin ne “mukaddime”
ne de “ifade” bölümünde
işaret etmemişse de, “Nazik” sözcüğünü incelerken
basit bir gönderme yaparak bildirmiştir: “Merhum
Sırrı Paşa6 bu kelimenin
sahihini, fail vezninde
göstermişse de Burhan-î
Katı’n7 beyanına göre râ-yı
mezmüme ile “nazük / نازُك
“ olup fârîsidir”.
Son olarak, edebiyat tarihimizde
Ahmet Ziya veya Ahmet Ziyaeddin adıyla bilinen birkaç
şahsiyet bulunduğunu burada
hatırlatmak isterim. Bunları
birbiriyle
karıştırmamalıyız.
Prof. Dr. Ali Birici, hukukçu Ahmet Ziya hakkında yayınlamış
olduğu bir araştırmada8, onun
6

7

8

XIX yüzyılda değişik Osmanlı vilayetlerinde mutasarrıflık ve valilik yapmış
olan Sırrı Paşa (d. 1844 - ö.1895) ayrıca ünlü bir yazar, şair ve bilim adamıdır. Kelam, tefsir, mantık, din ve mezheplere dair yazmış olduğu eserlerinin
yanı sıra dil ve edebiyatla ilgili eserleri
de vardır. Bunlardan biri, 6. Dipnotta
delirttiğimiz gibi, Galatât adındadır. 63
İkinci baskısı İstanbul’da 1884’de yapılmıştır.
Burhan-î Katî: Farsça – Türkçe bir sözlüktür. Yaşadığı dönemin önemli bir bilim adamı olan şair, yazar ve mütercim
Ahmet Asım veya şöhretli adıyla Mütercim Asım Efendi (d. 1755 - ö. 1820)
tarafından yazılmıştır. En son baskısı
2009 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmıştır.
Ali Birinci (2017) Kerküklü Hukuk Âlimi

birden fazla isim kullandığını,
bunlar arasında Ahmet Ziyaeddin Kerküklü de olduğunu ve
dolayısıyla Mecmuam eserinin
ona ait olduğunu söylemektedir. Bu doğru değildir. Hukukçu
Ahmet Ziya, Kerkük’te görevinden 7 Temmuz 1901 tarihinde istifa ederek İstanbul’a
henüz yeni yerleşirken, Ahmet
Ziyaeddin Kerküklü o tarihten
“dört sene evvel hazırlamış olduğu Mecmuam eserini neşre
cesaret ediyordu”. Belki etmiştir bile. Ve ilahi bir lütuf olarak
bazı eserlerinin kapağında, hukukçu değil, subay olarak askeri okullarda Osmanlıca öğretmenliği yaptığını bildiriyordu.
Yoksa çok nefis bir eser olarak
gördüğümüz Mecmuam adlı
eseri başkasına mal olacaktı.
Mekânı cennet olsun.
7. 1. 2018
Ahmet Ziya’nın hayatı ve eserleri, Kardaşlık; sayı 73 Ocak- Mart, Yıl 19, sayfa: 20-26.
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15 Yıl Aradan Sonra Bağdat’ta
Oynanan İlk Türkçe Tiyatro:
Giden Dalar
Abdulhalik HÜRMÜZLÜ
2003 yılında, ABD işgali ile Irak’ta
Saddam dönemi kanlı bir şekilde sona ermiş, Saddam döneminin sona ermesiyle Türkmenler için belirsiz ve karanlık
bir dönem
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başlamıştı. Irak kültürünün
gelişmesinde önemli bir yer
tutan Türklerin izleri, 5 milyon
Türkmenin hakları ve kimliği
yok edilmek isteniyordu. Bin
yıldır Irak topraklarında yaşayan, bu toprakların asıl sahibi
Türkmenlerin haklarını korumak için zor koşullar altında
çeşitli sivil toplum örgütleri
kurma çalışmaları başarıyla
neticelenmiştir.
Kardaşlık Ocağı
1960 yılında kurulan Türkmen
Kardaşlık
Ocağı,
Bağdat’ta faaliyetlerini başlamıştır. Kerkük Şubesi ise
Saddam hükümeti devrildikten sonra 2009 yılında
bir grup vatanseverin des-

teğiyle kurulmuştur. Kültürel
ve sosyal alanda faaliyet gösteren Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı, 2013 yılında yönetim
kurulu üyesi Eyüp Akkoyunlu
idaresinde tiyatro ekibi kurarak önemli bir boşluğu doldurmayı başarmıştır.
Tiyatro ekibinin ilk meyvesi,
yazarlığını
Şemsettin
Türkmenoğlu’nun, yönetmenliğini ise rahmetli Mehmet
Kuşçu’nun üstlendiği “Dil Ceremesi” isimli oyun olmuştur.
Oyun aynı yıl Mersin Tarsus
Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro
Günleri Festivali’nde tiyatro
sevenler tarafından ilgiyle izlenmiştir. Daha sonra Meh-
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met Salihi’nin yazdığı, Hişam
Nazım’ın yönettiği “Sandalye”
oyunu 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen, İsmet Hürmüzlü
anısına Türk Dünyası Tiyatro
Günleri Festivalinde yer almıştır. 2017 yılında ise, tiyatro festivalinde yazar ve yönetmen
Nazım Haşim’in “Bayrak” oyunu seyirciyle buluştu. Sandalye ve Bayrak oyunları, ayrıca
Irak’ın Türkmen şehirleri olan
Erbil ve Kerkük’te de seyircileriyle buluşarak büyük beğeni
topladı.
15 Yıl Aradan Sonra...
Irak’ın başkenti Bağdat’ta en son
2003 yılında sergilenen Türkçe
tiyatro. Bağdat’ta 15 yıl aradan
sonra 6 Ocak 2018 tarihinde
Kerkük Kardaşlık Ocağı tiyatro
kolu tarafından güzel Türkçemizle “Giden Dalar” oyunu
ile sahnede yer almıştır. Bağdat Türkmen Kardaşlık Ocağı
Genel Merkez binasının sahnesinde seyircilerle buluşan
“Giden Dalar” isimli oyunun
yazarlığını ve yönetmenliğini
Hişam Nazım üstlenmiştir.
Irak Ulusal Tiyatro Sahnesinden
Davet

Tiyatro oyunumuzu izlemeye gelerek Türkmenleri böyle mutlu
bir günde yalnız bırakmayan
Türkiye Cumhuriyeti Bağdat
Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız
ve eşi hanımefendilerinin ziyaretleri ise Irak Türkmenleri
acısından ayrı bir önem taşımıştır. Türkmen tiyatrosuna
büyük desteklerinden dolayı
kendilerine teşekkür ederiz. İzleyiciler arasında bulunan çok
kıymetli Irak Sanatçılar Sendikası Genel Başkanı Sayın Dr.

Sabah Mendelavi’nin oyunu
çok beğendiğini ifade etmeleri
ve Irak Ulusal Tiyatro Sahnesinde sergilemek istediklerini
belirtmeleri ziyadesiyle mutluluk vesile olmuştur. 15 yıl aradan sonra başarılı bir şekilde
Türkmenleri temsil eden tüm
tiyatro ekibine Kerkük Kardaşlık Ocağı Başkanı olarak can-ı
gönülden şükranlarımı sunmak isterim.
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Sürdürülebilir Koruma ve
Gelişmeye Katkıda Üniversite ve
Yerel Yönetim İşbirliği:
Göynük Örneği
Sibel Onat HATTAP*
Selim Sani GÜNGÖR**
Özet
Türkiye’de Karadeniz Bölgesinde
yer alan Göynük, Bolu’nun güneybatısında yedi mahalle ve
altmışaltı köy barındıran bir
ilçesidir. 20. yüzyıl başlarına
ait eski Türk evleri bakımından
zengin olan ilçe sahip olduğu
137 adet tarihî konut, 21 cami,
türbe, çeşme, hamam, kule
ve hazire olmak üzere toplam
*

Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MYO Mimari Restorasyon Programı
** Arş. Gör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi MYO Mimari Restorasyon
Programı

158 adet sivil mimari eser sebebiyle “Kentsel Sit Alanı” ilan
edilmiştir. İlçe mevcut durumu
ile tarihi dokusu bozulmamış
ender rastlanan Osmanlı kasabalarından birisidir.
Korunması gereken kentsel sit alanı olan Göynük’ün sürdürülebir korumasına ve gelişmesine
katkı için Göynük Belediyesi
(işveren) ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü (yüklenici) arasında 2013
yılında imzalanan protokol ve
2015 yılında imzalan ek proto-

kol ile “Göynük Belediyesi Tarihi Kent Merkezindeki Arasta
Cephe Iyileştirme Projeleri”,
adı altında hazırlanan rölöve,
restitüsyon ve restorasyon
projeleri yaklaşık 73 yapı ele
alınmıştır. Projeler cephe iyileştirme projeleri olarak hazırlanmış, ancak raporlarda
yapıların plan özelliklerine de
yer verilmiştir, vaziyet planları, 1/50 cephe çizimleri ve çatı
planları teslim edilmiştir.
Çalışmada, Göynük’ün sürdürülebilir koruması ve gelişmesi

Resim 1. Göynük’ün genel bir
fotoğrafı (2016).
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için yapılan yerel belediye ve
üniversite işbirliğinin bu sürece katkıları örnek çalışmalar ile
irdelenecektir.
Göynük’ün Konumu ve Tarihçesi
Göynük, Bolu’nun güneybatısında yer alan, 7 mahalle ve 66
köye sahip, şeker fasulyesi,
uğut marmeladı, tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri
ile ünlü bir ilçedir. XX. yüzyıl
başlarına ait geleneksel Türk
evleri bakımından zengin olan
Göynük, sahip olduğu 137
adet tarihi konut, 21 cami,
türbe, çeşme, hamam, kule
ve hazire olmak üzere toplam
158 adet sivil mimari eser ile
“Kentsel Sit Alanı” ilan edilmiştir. XIV. yüzyılda Gazi Süleyman
Paşa tarafından inşa ettirilen
tarihi cami, hamam ve konak
Göynük’ün en önemli yapıları arasındadır (URL-1). Evliya
Çelebi de Göynük’e yaptığı
seyahatte, “8 mahallesi 2000
kadar evi vardır, ahalisi tamamen Türk’tür. 20 Sıbyan mektebi varsa da medrese yoktur”
demektedir. Ayrıca Gazi Süleyman Paşa tarafından Camii
ve Hamamın yapılışını hikâye
etmektedir. Göynük’te Gazi
Süleyman Paşa’nın yaptırdığı
adı geçen cami ve hamam günümüze ulaşmış yapılardandır.
Bölge Türk beyliklerinin, Bizans,
Roma ve Osmanlı medeniyetlerinin yerleşim bölgesindedir.
Susuz, Kilciler, Narzanlar, Boyacılar köylerinde ve bu köylerin civarlarında Bizans devrine
ait yazılı eserler bulunmuştur.
Ayrıca Kilciler Köyü’nde bir de
kilise kalıntısı bulunmaktadır
(URL-1).

Resim 2. Arasta
Çarşısı’nın Ankara
Caddesi üzerinde yer
alan bölümü (2016)

kusu bozulmamış ender Osmanlı Kasabalarından birisidir.
Tespit edilen en eski yapısı
yaklaşık 700 yıllık olan Göynük, konut, işyeri, hamam, türbe, hazire, tarihi çınar ağaçları
gibi tarihi değerlere sahip olup
bu eserler halen işlevlerini sürdürmektedirler. Bu değerlerle
birlikte halen yaşayan bir tarih
olan ilçede kültürel değerler
ve gelenekler, giyim kuşam,
yöresel folklor, yöresel mutfak kültürü ve sosyal ilişkiler
günümüze kadar orijinalliğini
korumuş ve halen de yaşatılmaktadır (URL-2). Göynük’ün
tüm yerleşim alanı kentsel sit
alanıdır (Resim 1). Bu konuda

yapılan çalışmalar, eski araştırmalar ile birleştirilmiş, geçmişteki ve günümüzdeki durumları tespit edilmiştir (Resim 2).
En son kapsamlı çalışma, 1991
yılında İller Bankası, Göynük
Belediyesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tespit elemanlarının ortak çalışmaları ile halen yürürlükteki
“Koruma Amaçlı İmar Planı”dır
(URL-3).
1922 yılında Kaymakam Hurşit
Beyin önderliğinde, Sakarya
Zaferi’nin anısına ilçeye hakim
bir tepeye Zafer Kulesi yapılmıştır. Bu kule onarımlardan
geçmiş, saat kulesi olarak kul-

Resim 3. Göynük evleri ve saat kulesi (2016).

Göynük’te ilk Osmanlı akınları
1292 de görülmüştür. Osman
Gazi’nin son dönemlerinde
1323 yılında Göynük ve civarı
fethedilerek Osmanlı toprağı olmuştur (URL-4). Göynük,
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lanılmış olup, hala ilçede bir
simge olarak durmaktadır (Resim 3) (URL-4).
Üniversite ve Yerel Yönetim İşbirliği
Göynük Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında 03.05.2013
tarihinde “Tarihi Kent Merkezlerindeki Arasta Çarşısı
Cephe İyileştirme Projeleri”
yapımına ilişkin protokol yapılmıştır. Sözleşmenin konusu,
ve kapsamı, Bolu ili, Göynük
ilçesi, tarihi kent merkezindeki, 57 adet tescilsiz Dükkan, 9
adet tescilli dükkan ve 1 adet
tescilli çeşmeden oluşup, toplam 67 yapıyı kapsayan tarihi
Arasta Çarşısı’nın yüklenici

Resim 4. Göynük Ankara Caddesi 53
ada 1-5 parseller (2016).
48

tarafından yapılacak rölöve
çalışmaları ve restorasyon projelerinin hazırlanması hizmetidir. Bu kapsamda sözleşmede
yer alan yapıların restitüsyon
çalışmaları ve raporları da yapılmıştır. 01.06.2015 tarihinde
Göynük Belediyesi ile ikinci
bir protokol imzalanmış ve bu
ek protokol ile 7 adet yapının
daha rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazırlanması kararlaştırılmıştır.
Her iki projenin yürütücüsü
olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından Yrd. Doç.Dr. Sibel
Hattap görevlendirilmiştir. Yapılan protokoller kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Sibel Hattap
yürütücülüğünde, Arş. Gör.
Selim Sani Güngör ve MSGSÜ
Meslek Yüksekokulu Mimari
Restorasyon Programı öğrencileri, Göynük’te adı geçen
binaların rölöve çalışmalarını,
Göynük Belediyesi tarafından
misafir edilerek yapmıştır.
Daha sonra Rölöve III ve Genel
Restorasyon Projesi dersleri
kapsamında projeler tamamlanmıştır. Yapılan çizimler yürütücüler tarafından yeniden
gözden geçirilmiş ve ilgili Ko-

ruma Kurulu’na gönderilmiştir.
8.12.2016 tarihinde, iki protokol kapsamında yer alan projeler Ankara I numaralı Kültür
Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış ve Göynük
Belediyesi’ne iletilmiştir.
Rölöve Raporu
Göynük Çarşı Cephe İyileştirme
Projeleri adı altında hazırlanan rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri Ankara
Caddesi, Hükümet Caddesi ve
Akşemseddin Sokak üzerinde
bulunan yaklaşık 73 yapıyı kapsamaktadır (Şekil 1). Göynük
Vadisi’nin ortasından geçen
Gazi Süleyman Paşa Bulvarı,
Beybahçesi Vadisi’nin ortasından geçen Beybahçesi Caddesi
ile bu iki yolu birbirlerine bağlayan ve geçmişte kervanların
geçtiği yol olan Ankara Caddesi, kentin en önemli ana akslarıdır (Kılıç Benzer,2006,169)
(Resim 4).
Günümüzde,
üzerinde bulunduğu Ankaraİstanbul yolunun güzergâh
değiştirmesi ve coğrafî sınırlılıkları nedeniyle Göynük fazla
büyüyememiş, istenilen ölçüde gelişme göstermemiştir.
Ancak bu durum Göynük’e bir
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Şekil 2. Ankara Caddesi üzerindeki 37, 38
ve 53 adaların cephe rölöveleri (2016).

şans olarak dönmüş, tarihi ve
kültürel dokusunu koruyabilen
ender Anadolu kasabalarından
biri olarak kalmasını sağlamıştır (Yasa Aktaş,2013,18). Proje
kapsamındaki yapılardan 11
tanesi tescilli eser olup 40 ada
ve 2 adadakiler tek katlı, 173,
53, 38 ve 54 adadaki yapılar iki
katlıdır (Şekil 2-4). İki katlı yapılarda üst kat genelde konut
olarak tasarlanmışsa da zaman
içinde dükkânların deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde birçok yapının üst
katı kullanılmamaktadır.
Rölöve raporunda Arasta Çarşısı’ndaki her yapı için detaylı
bilgiler verilmiştir. Örneğin 53
Ada, 5 parseldeki yapı iki kattan oluşmaktadır. Ahşap silme
ile katlar ayrılmıştır. Üst katta
ahşap tek kanatlı ve sabit pencerelerden oluşan doğrama
bulunmaktadır. Zemin kattaki
dükkânın doğramaları PVC’dir.
Zemin kotundan kaldırımdan
dükkâna girilmektedir. Kaldırım karo mozaik kaplamalıdır.
Marsilya kiremitten oluşan beşik çatının çinko yağmur deresi
ve çinko yağmur oluğu vardır
(Resim 4) (Şekil 2). 54 Ada, 5

parseldeki dükkân iki kattan
oluşmaktadır. Ahşap silme ile
katlar ayrılmıştır. Üst katta ahşap giyotin pencereden oluşan
doğrama bulunmaktadır. Ze-

min katta gümüşçü olarak kullanılan dükkânın doğramaları
ahşaptır ve PVC kepengi vardır.
Zemin kotundan tek basamaklı
merdivenle dükkâna girilmek-

Şekil 1. Bolu/Göynük Arasta Çarşısı ve çalışma
alanı kapsamı (Göynük Belediyesi, 2014).
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Şekil 4. Hükümet Caddesi 173 ada 10-14
parsellerin cephe restitüsyonu (2016).

tedir. Merdiven karo mozaik
kaplamalıdır. Marsilya kiremitten oluşan kırma çatının çinko
yağmur deresi ve yağmur oluğu
vardır. 7.55 metrekare olan zemin kat dükkânın döşemesi ve
tavanı ahşap kaplamalı duvarları sıvalıdır (Resim 5) (Şekil 3).
Restitüsyon Raporu
Arasta Çarşısı’nın restitüsyon
proje çizimi cephe iyileştir-

Resim 5. Göynük Akşemseddin
Sokak’taki yapılar (2016).

Resim 6. Göynük Arasta Çarşısında bulunan
53 ada 1-2 parseldeki ahşap yapı (2016).
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me kapsamında olduğu için
son döneme göre yapılmıştır.
Özgün olduğu düşünülen detaylar korunmuş, sonradan
yapılan niteliksiz ekler, doğramalar kaldırılmıştır. Tabelaları
da kaldırılan dükkânların tümü
için genel bir öneri getirilmiştir. Genel olarak yapıların cepheleri ve planları iyi durumda
olmakla beraber, yer yer bozulmalar görülebilmektedir.
Doğramalar ahşap doğrama
olarak işlenmiş, günümüzde
çoğunluğu Marsilya kiremidi
yapılmış olan çatılar alaturka
kiremit olarak değiştirilmiştir.
Örneğin 53 Ada, 5 parseldeki yapı
iki kattan oluşmaktadır. Ahşap
silme ile katlar ayrılmıştır. Üst
katta ahşap tek kanatlı pencerelerden oluşan doğrama
bulunmaktadır. Zemin kattaki
dükkânın PVC olan doğramaları ahşap yapılmıştır. Alaturka
kiremitten yapılan beşik çatının çinko yağmur deresi ve
çinko yağmur oluğu vardır. Döşemeler ve tavan ahşap olup
duvarları bağdadi sıvalıdır. Aslına uygun korunması önerilmiştir (Şekil 5).
Restorasyon Raporu
Arasta Çarşısı’nın restorasyon projeleri “cephe iyileştirme” şeklinde düzenlenerek yapılmıştır. Plan şemaları rölövedeki
gibi kullanılmış, yer yer bozuk

olan kısımlar düzeltilmiştir.
Cephelerde bulunan niteliksiz
tabelalar ve kiremitler kaldırılmıştır. Doğramalarda ise ahşap kullanılmış, bazı yapılarda
ise doğramalar restitüsyona
uygun şekilde yapılmıştır. Dükkanlara girişler ve girişte bulunan karo mozaik merdivenler
düzenlenmiştir. 53 ada 1 ve 2
parseldeki tescilli ahşap köşe
yapı ise 2 kattan oluşmaktadır
(Resim 6). İkinci katta ahşap giyotin pencereden ve çift kanat
kapıda oluşan doğramalar bulunmaktadır. Doğrama üzerinde yonca kemer vardır. Balkon
korkuluğu profilli ahşaptır ve
ahşap dikmelerin taşıdığı üst
örtünün alınlığında ve tavan
kaplamasında özgün ahşap
süsleme yer almaktadır. Zemin
kattaki dükkânın doğramaları
ahşaptır. Demir parmaklıkları
yenilenmiştir. Dükkâna giren
merdiven karo mozaik kaplamalıdır. Alaturka kiremitten
oluşan kırma çatının çinko
yağmur deresi ve yağmur oluğu vardır (Şekil 7). Zemin katta
bir adet dükkan ve ona bağlı
bir depo yer almaktadır. Döşemeler ve tavan ahşap kaplama, duvarları bağdadi sıvalıdır.
Ahşap bir merdiven yardımıyla
ikinci kata ulaşılmaktadır. İkinci üç adet oda, merdiven holü
ve bir adet balkon yer almaktadır. Tüm mekânların döşeme
ve tavanları ahşap kaplamalı,
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duvarları sıvalıdır. Çarşıdaki
tek balkonlu ahşap yapı olup
cephe iyileştirme projelerinden ayrı olarak da projeleri
çizilmiştir. Arasta Çarşı’nda
restorasyonlar hazırlanırken,
yapıların özgün hallerine döndürülmesi hedeflenmiş, alınan
rölöveler ve arşiv kayıtlarına
göre hazırlanan restitüsyonlar göz önünde bulundurulmuştur. Cephelerde yer alan
ve karmaşıklığa neden olan
tabelaların bir dil birliğine kavuşması, dükkânların tarihi
doku içinde niteliksiz bir hale
dönüşmemesi amaçlanmıştır
(Şekil 8).
Sonuç
03.05.2013 tarihinde Göynük Belediyesi ve MSGSÜ Rektörlüğü
arasında imzalanan Göynük
Belediyesi Tarihi Kent Merkezindeki Arasta Çarşısı Sokak
Sağlamlaştırma Projelerinin
yapımına ilişkin protokolde
adı geçen “Sokak Sağlıklaştırma Projeleri” isminin “Cephe İyileştirme Projeleri” olarak değiştirilmesi, Rektörlük
tarafından uygun bulunmuş,
bu isim değişikliği protokolde yeniden düzenlenmiş ve
2014 yılında kabul edilmiştir.
Proje bütçesinin tamamı, Tarihi Kentler Birliği “3 Yılda 300
eser” adlı hibe yardımı projesi
kapsamındadır. Göynük’te rölöve çalışmaları yapılan yapıların, retitüsyon ve restorasyon
projelerinde orijinal dokularına sadık kalmak amaçlanmış,
muhdes eklerden, malzemelerden arınması sağlanmıştır.
Sürdürülebilir koruma ve gelişmeye katkıda üniversite ve
yerel yönetim işbirliğinde Göynük örneği, sadece tarihi dokuyu gelecek yıllara aktarma
çabasıyla kalmamış, restoratör adayı öğrencilerin yerinde
ölçü alarak rölöve çalışmalarını, devamında ilgili dersler
kapsamında restitüsyon ve
restorasyon projelerini ta-

Şekil 5. Ankara Caddesi üzerindeki 53
adanın cephe restitüsyonu (2016).

mamlamalarını, bu çalışmalarını staj olarak değerlendirmelerini sağlamıştır. Bunun yanı
sıra öğrenciler, yaşam biçimi,
tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri, tarihi dokusu, kültür mirası açısından çok zengin
bir kültüre sahip Göynük’ü
yaşayarak tanıma imkânına
kavuşmuş ve koruma bilincinin
gerekliliğini özümsemişlerdir.
Göynük Belediyesi ile Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında gerçekleştirilen
protokoller, hedeflenen amaçlara ulaşmıştır. Bundan sonra
yapılan tüm bu çalışmaların
hayata geçirilerek Göynük’ün
tarihi mirasının sürdürülebilirliğinin sağlanması, her iki
taraf için de gelecek nesillere
aktarılması açısından ciddi bir
sorumluluktur.
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Iraqi Kurdistan
Was Never Ready for Statehood
Denise NATALI
Iraqi Kurdistan’s referendum on
independence has made an already bad situation for the Kurds
far worse. Instead of enhancing
the Kurds’ political leverage and
autonomy, it has squandered
international goodwill toward
them, antagonized Baghdad
and its neighbors, and deepened economic risks and societal
fissures. It has also spurred the
loss of control over important
territories and resources. Iraqi
security forces have reasserted
authority over Kirkuk and its oil
assets, other “disputed territories,” and Iraqi border crossings
after a negotiated withdrawal of
Peshmerga forces.
The Kurdistan Regional Government
(KRG) now finds itself hemmed
in politically and economically.
Although the KRG has offered to
“freeze” the referendum results
in response to the political fallout and in order to forestall the
advances of Iraqi forces into
Kurdish-controlled territory, the
Iraqi government is demanding
full cancellation, although both
sides are engaged in negotiations. The fallout from the referendum also promises to reorder
the KRG’s internal politics; President Masoud Barzani has announced that he will step down
from his post on November 1.
But the referendum was the catalyst and not the cause of the
KRG’s current crisis. The KRG
leadership has promoted a
narrative about the region being a secular democracy with a
booming economy and cohesive

military force — but, in reality,
the landlocked region has long
been economically unstable,
institutionally weak, and politically divided.
The KRG leadership’s first mistake
was to focus heavily on garnering international support for its
ambitious state-building project, rather than getting buy-in
from Iraqis. Instead of drawing
non-Kurds into its “Kurdistani”
territories as equal citizens,
the KRG discriminated against
them. During a visit to northern Iraq days before the independence referendum, one
Arab businessman told me how
“even in business we are not
equal” and complained about
additional taxes he had to pay
to move goods within the Kurdistan region. Assyrians reacted
angrily to land confiscations by
the ruling Kurdistan Democratic
Party (KDP) and the replacement of their local leaders by
KDP officials — a process that
they say aims to “erase” them
from the Nineveh Plains. Many
Yazidis still harbor resentment
for having been abandoned by
the KDP to the Islamic State in
2014.
As a result, non-Kurdish Iraqis were
overwhelmingly opposed to a
Kurdish state, particularly one
that included the oil-rich province of Kirkuk. One prominent
Arab tribal leader told me, days
before the referendum, that
only 5 in 100 Arabs in Kirkuk
would accept KRG dominance
over the area. Another Arab

leader told me frankly that he
would never treat the outcome
as legitimate: “It’s not done.…
We will get [Kirkuk] back.”
All UsersEven if the independence
referendum hadn’t stirred domestic and regional opposition,
the absence of a sufficient KRG
revenue stream and a unified
military command structure
would have undermined its ability to hold and secure the territories it gained during the war
against the Islamic State. (The
KRG’s territory expanded by 40
percent during the military campaign.) The region’s rapid economic development from 2008
to 2012 was largely financed by
Iraq’s oil wealth and not a selfsustaining Kurdish economy.
The KRG’s decision in 2014 to
circumvent Baghdad with “independent” oil sales, together
with the fall in oil prices and
the costs of the military campaign against the Islamic State,
reinforced its economic vulnerability. Although the KRG has
cut spending and raised taxes, it
failed to ever effectively reckon
with its financial and political
problems.
Meanwhile, Kurdish military victories relied heavily on external
backing — specifically, coalition air power — rather than
the KRG’s own institutional
strength. Control over the KRG’s
security forces, including the
Peshmerga, has long been divided between the two main
political parties across the region’s three provinces.
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These divisions became apparent
after the referendum, when
some leaders from the Patriotic
Union of Kurdistan (PUK), the
other main Kurdish party, negotiated a deal with Baghdad
and withdrew their Peshmerga
troops from Kirkuk without fully
informing officials in the ruling
KDP party or others within the
PUK. It also explains why various factions are now accusing
each other of being traitors and
“selling out Kirkuk.”
The spectacular loss of Kirkuk, along
with its oil fields and assets, and
a number of smaller fields in
Ninewah province, now promises to deepen the KRG’s financial
hole. These losses have thus far
reduced the Kurdistan region’s
oil production and exports from
about 600,000 to about 280,000
barrels per day, taking about 55
percent of the KRG’s oil expert
revenue with it. They also come
at a time of declining prospects
for the KRG’s energy sector:
The price of oil has dipped precipitously, and international oil
companies (IOCs) have pulled
out of 19 exploration blocks inside the region since 2014.
The financial fallout has ended any
hope the Kurds had of creating an autonomous and selfsustaining economy separate
from Baghdad. These straitened
conditions will make it even
more difficult for the KRG to
pay its civil servant salaries —
which have not been fully paid
in two years — its more than
$20 billion in debt, IOC operating costs, and oil traders. The
much-hyped energy deals that
the KRG signed with Turkey
and the Russian oil company
Rosneft may continue — but
these foreign investments, particularly after the referendum,
are likely to come at the expense of Kurdish control over its
own energy market and pricing
mechanisms. Baghdad’s closure
of international airspace in the
Kurdistan region, the cancellation of some regional flights,
and threats of border closures
56

from Turkey and Iran — if continued — can only add to the
economic morass.
Kurdish leaders are also increasingly under pressure to implement political reforms. The ruling KDP and the PUK together
dominate the region’s political
and economic affairs and have
maintained a power-sharing
pact since the first KRG was established in 1992, despite bouts
of civil war and tensions. Just
recently key officials from both
parties called to extend the
Kurdistan Parliament’s term for
eight months and to postpone
elections once again – further
assuring their political control.
Local opposition to these parties
and the KRG was evident during
the referendum: While strongholds of the ruling KDP in Dohuk
and parts of Irbil had an 80 to
95 percent “yes” vote, parts of
Sulaimaniyah
province saw a
turnout that dipped as low as
50 percent. These divisions
have only deepened since the
referendum and its fallout. Even
though some Kurds blame foreign governments for the failed
independence bid, the vast majority feel cheated by their own
leaders in the KDP and PUK.
Power struggles have also been
reinforced within and between
the political parties, that extend
beyond traditional KDP-PUK rivalries. The recent violence in
the Iraqi Kurdistan Parliament
after Barzani’s “resignation”
statement, and ongoing tensions among groups, underlines
the fragility of political stability
inside the Kurdistan region. Sustained armed conflict is unlikely,
although a media war and outbreaks of violence may continue, sporadically.
Opposition groups, independents,
and a new reformist party led
by former KRG Prime Minister
Barham Salih have called for a
“transitional government” to
help resolve the KRG’s political
and economic crises. But even
if Barzani vacates his office,
there’s no reason to expect the

downfall of the House of Barzani or the House of Talabani
— the two families behind the
KDP and PUK, respectively —
anytime soon. The KDP has institutional roots in Iraq since the
1940s, and the Barzani family’s
patronage networks run deep.
Barzani will retain influence in
a “political leadership council”
while his son Masrour will remain as head of the KDP security apparatus, and his nephew
Nechirvan Barzani will remain
as prime minister.
The KRG leadership seems poised
to draw precisely the wrong
lesson from the havoc wrought
by the referendum. Instead of
admitting their strategic miscalculations, Barzani and other
Kurdish leaders have denied responsibility for the referendum
fiasco and its fallout. This group
can be counted on to continue
playing the victim card, blaming
“traitors” for their institutional
deficiencies, and harping on
outside threats, including Iran
and its militias, rather than devoting attention to their internal problems and institutional
reform.
Even then, the fundamental features of the Kurdistan region
will remain unchanged. It will
still be landlocked, economically
dependent, bound to Baghdad,
Turkey and Iran, and politically
divided. These weaknesses will
become increasingly apparent
as Iraq’s central government
gains leverage and credibility across the country and the
region, and Iraqi nationalism
continues to grow in salience
among the public.
Under these conditions, the KRG
has little choice but to negotiate
with the Iraqi government and
regional states to survive, just
as it has done for decades. The
difference now that the disastrous referendum has been held
is that instead of negotiating
from a position of strength, the
KRG must now deal with Baghdad from a position of weakness.
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الكردستاني وحزب االتحاد
الوطني الكردستاني معاً على
الشؤون السياسية واالقتصادية
للمنطقه ،وقد حافظا على
اتفاق لتقاسم السلطة منذ أول
تأسيس لحكومة إقليم كردستان
في العام  ،1992على الرغم
من شكوك حامت حول اندالع
حرب أهلية وتوترات .ومؤخراً
فقط دعا مسؤولون رئيسيون
من كال الحزبين إلى تمديد والية
البرلمان في كردستان ثمانية
أشهر  ،وإلى تأجيل االنتخابات
مرة أخرى -مؤكدين أكثر على
سيطرتهم السياسيه».
وأكدت المجلة االميركية أن
«المعارضه المحليه لهذين
إقليم
ولحكومة
الحزبين
كردستان كانت واضحة خالل
اإلستفتاء ؛ فبينما صوتت معاقل
الحزب الديمقراطي الكردستاني
في دهوك وأجزاء من أربيل
بـ»نعم» بنسبة تراوحت بين 80
إلى  95في المائه  ،شهدت أجزاء
ً
إقباال
من محافظة السليمانيه
منخفضاً إلى نحو  50في المائه
 .وقد تعمقت هذه اإلنقسامات
منذ اإلستفتاء وإنهياره  .وحتى
مع أن بعض األكراد يلومون
الحكومات األجنبيه على إفشال
محاولة االستقالل ،فإن األغلبيه
الساحقه يشعرون بأنهم تعرضوا
للخداع من قادتهم في الحزبين
الكرديين الرئيسيين».
كما أن الصراعات على السلطة
إحتدمت أيضاً في داخل وبين
األحزاب السياسيه بما يمتد إلى
ما وراء المنافسه بين الحزب
الديمقراطي الكردستاني وحزب
اإلتحاد الوطني الكردستاني .وقد
أشر العنف األخير في برلمان
كردستان العراق بعد بيان
«إستقالة» برزاني والتوترات
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المتواصله بين المجموعات
على ضعف اإلستقرار السياسي
داخل منطقة كردستان  ،كما
ذكرت الباحثه األميركيه التي
إستدركت أيضاً «لكن من غير
المرجح نشوب صراع مسلح
مط ّول ،على الرغم من إحتمال
إستمرار إندالع حرب إعالميه
وتفجرات للعنف ،على نحو
متقطع“.
وأضافت «كانت مجموعات
معارضه ومستقلون وحزب
إصالحي جديد بزعامة رئيس
الوزراء السابق في حكومة إقليم
كردستان العراق ،برهم صالح
 ،قد دعوا إلى تشكيل «حكومة
إنتقالية» لحل األزمات السياسية
واالقتصادية لحكومة إقليم
كردستان .ولكن ،حتى مع إخالء
السيد برزاني منصبه ،ليس هناك
سبب لتوقع إنهيار بيت برزاني
أو بيت طالباني -وهما العائلتان
اللتان كانتا خلف تشكيل الحزب
الديمقراطي الكردستاني وحزب
االتحاد الوطني الكردستاني
على التوالي -في أي وقت
قريب .وللحزب الديمقراطي
الكردستاني جذور مؤسساتية
في العراق منذ األربعينيات،
وتذهب شبكات رعاية عائلة
برزاني عميقاً .وسوف يحتفظ
برزاني بنفوذ في «مجلس
القيادة السياسية»  ،بينما سيظل
نجله ،مسرور ،رئيساً للجهاز
األمني في الحزب الديمقراطي
ابن
وسيظل
الكردستاني
أخيه ،نجيرفان برزاني ،رئيساً
للوزراء».
ورأت الكاتبة أن «حكومة
إقليم كردستان تبدوعرضة
إلستخالص الدرس الخطأ
بالضبط من الفوضى التي جلبها
ً
فبدال من اإلقرار
اإلستفتاء.

بسوء حساباتهم اإلستراتيجيه ،
نفى برزاني وغيره من القادة
األكراد المسؤولية عن فشل
اإلستفتاء وإنهياره .ومن الممكن
التعويل على هذه المجموعه
لإلستمرار في لعب دور
الضحيه ولوم «الخونه» على
مظاهر عجزهم المؤسساتيه،
والعزف على وتر التهديدات
الخارجية ،بما في ذلك من إيران
ً
بدال من تكريس
وميليشياتها،
االهتمام لمشاكلهم الداخلية
وإصالحهم المؤسسي».
واعتقدت بالقول «حتى عند ذلك،
سوف تظل المالمح األساسيه
لمنطقة كردستان بال تغيير.
سوف يظل اإلقليم غير مطل
على منافد مائيه ،ومعتمداً على
اآلخرين إقتصادياً ،ومرتبطاً
ببغداد وتركيا وايران  ،ومقسماً
سياسياً .وسوف تصبح نقاط
الضعف واضحه بإزدياد مع
إكتساب الحكومة المركزيه في
العراق نفوذاً ومصداقية في
عموم البلد والمنطقه  ،وبينما
تستمر النزعه الوطنيه العراقيه
بالنمو في أوساط الجماهير».
وتختم مقالها المطول قائلة «تحت
هذه الظروف ،ال تملك حكومة
إقليم كردستان سوى خيار
التفاوض مع الحكومة العراقية
ودول اإلقليم من أجل االستدامه،
تماماً كما فعلت على مدى عقود،
لكن الفارق اآلن ،بعد إجراء
االستفتاء الكارثي ،هو إنها ً
بدال
من أن تتفاوض من موقف قوه،
فقد أصبح على حكومة إقليم
كردستان أن تتعامل مع بغداد
من موقف الضعف».
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كما يشعر الكثير من األيزيديين
باالستياء من تخلي الحزب
الديمقراطي الكردستاني عنهم
وتسليمهم لتنظيم «داعش» في
العام.»2014   
وبسبب لذلك ،كان العراقيون من
غير األكراد معارضين بأغلبية
ساحقة لقيام دولة كردية،
وخاصة دولة تضم محافظة
كركوك الغنية بالنفط ،كما تقول
دينيس ناتالي ،مستشهدة بقول
زعيم عربي عشائري بارز قبل
أيام من إجراء االستفتاء «إن
خمسة في المائة فقط من العرب
في كركوك يقبلون بهيمنة
حكومة إقليم كردستان على
المنطقة .وقال لي قائد عربي
آخر صراحة إنه لن يعتبر نتيجة
االستفتاء مشروعة أبداً .وقال:
«لم ينته األمر ..سوف نستعيد
كركوك» .
وأردفت «حتى لو لم يحرك استفتاء
االستقالل المعارضة المحلية
واإلقليمية ،فإن غياب عوائد
كافية لحكومة إقليم كردستان
وهيكل قيادة عسكرية موحد كان
ليقوض قدرتها على االحتفاظ
باألراضي التي كسبتها خالل
الحرب ضد «داعش» وتأمينها.
(فقد توسعت أراضي حكومة
إقليم كردستان بواقع  40في
المائة خالل الحملة العسكرية).
وكانت التنمية االقتصادية
السريعة التي شهدتها المنطقة
من العام  2008وحتى العام
 2012قد تلقت التمويل في
الجزء األكبر من ثروة العراق
النفطية ،وليس من اقتصاد
كردي مديم لذاته .وكان قرار
حكومة إقليم كردستان في العام
 2014االلتفاف على بغداد
بمبيعات نفطية «مستقلة»،
باإلضافة إلى هبوط أسعار النفط

وتكاليف الحملة العسكرية ضد
«داعش» ،قد فاقمت هشاشتها
االقتصادية .ومع أن حكومة
إقليم كردستان خفضت اإلنفاق
ورفعت الضرائب ،فإنها فشلت
في التأقلم بفعالية مع مشاكلها
المالية والسياسية».
وأشارة الكاتبة في المجلة الشهيرة
الى أنه «وخالل ذلك ،عولت
االنتصارات العسكرية الكردية
بشكل كبير على الدعم الخارجي
 تحديداً قوة طيران االئتالف -وليس على القوة المؤسساتية
الخاصة لحكومة إقليم كردستان
 .وكانت السيطرة على القوات
األمنية التابعة لحكومة إقليم
كردستان  ،بما فيها قوات
البشمركة ،مقسمة منذ وقت
طويل بين الحزبين السياسيين
الرئيسيين في المحافظات
الثالث التي تشكل المنطقه».
هذه االنقسامات كما كتبت الباحثة
ناتالي «باتت واضحة بعد
االستفتاء  ،عندما فاوض بعض
القادة من الحزب الوطني
الكردستاني  ،الحزب الكردي
الرئيسي اآلخر  ،على صفقة
مع بغداد وقام بسحب قوات
البشمركة من كركوك من دون
إبالغ المسؤولين في حكومة
إقليم كردستان أو اآلخرين في
االتحاد الوطني الكردستاني
 .كما يفسر ذلك لماذا تتهم
الفصائل المختلفة بعضها بعضا
اآلن بالخيانة و»بيع كركوك».
وتابعت أن «الخسارة المشهودة
لكركوك  ،مع حقولها النفطية
وأصولها وحقول أصغر في
محافظة نينوى ،تهدد اآلن
بتعميق المأزق المالي لحكومة
إقليم كردستان .وقد خفضت
هذا الخسارات إنتاج وصادرات

النفط حتى اآلن من حوالي 600
الف إلى  280ألف برميل في
اليوم ،آخذة معها حوالي  55في
المائة من عوائد تصدير النفط
لحكومة إقليم كردستان .كما أنها
تتزامن مع تراجع فرص قطاع
الطاقة لدى حكومة اإلقليم .وقد
هبط سعر النفط بقوة ،وانسحبت
شركات النفط الدولية من 19
مجمع استكشاف في داخل
المنطقة منذ العام .»2014
وخلصت الى أن «هذا االنهيار
المالي أنهى بذلك أي أمل كان
لدى األكراد ببناء اقتصاد حكم
ذاتي مديم للذات  ،ومنفصل
عن بغداد .وسوف تجعل هذه
الظروف الصعبة من األوضاع
أكثر صعوبة على حكومة
إقليم كردستان أن تدفع رواتب
موظفيها -التي لم تدفع بالكامل
في عامين -ودينها الذي يفوق
 20مليار دوالر ،وتكاليف
تشغيل شركات النفط الدولية
والمتاجرين بالنفط .وقد تستمر
صفقات الطاقة التي وقعتها
حكومة إقليم كردستان مع
تركيا وشركة النفط الروسية
«روزنفت» -لكن من المرجح
أن يأتي هؤالء المستثمرون
األجانب  ،خاصة بعد االستفتاء
 ،على حساب السيطرة الكردية
على سوق الطاقة وآليات
التسعير .ومن شأن إغالق
بغداد للمجال الجوي الدولي في
منطقة كردستان وإلغاء بعض
الرحالت اإلقليمية والتهديد
بإغالق الحدود من تركيا وإيران
إذا استمرت -أن تضيف إلىالمستنقع االقتصادي وحسب».
ولفتت «كما يواجه القادة األكراد
على نحو متزايد ضغوطاً
لتنفيذ إصالحات سياسيه أيضاً.
ويهيمن الحزب الديمقراطي
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فورين بوليسي  :إقليم كردستان العراق
هل كان مستعداً لقيام دولة ؟
دينيس ناتالي
ً
مقاال
نشرت (فورين بوليسي)
ً
مطوال حول ما جرى في اقليم
كردستان العراق وإستشراف
مستقبله في ظل التطورات
الراهنه  ،جاء في مستهله إن
«الحرب ضد «داعش» أخفت
مواطن ضعف األكراد السياسيه
واإلقتصاديه ،لكن خسارة
كركوك جعلت من المستحيل
تجاهلها».
وأشارت كاتبة المقال الباحثه
األميركيه دينيس ناتالي ،الى
أن «االستفتاء الذي جرى في
كردستان العراق في أيلول
(سبتمبر) الماضي زاد وضع
ً
أصال سوءاً ،
األكراد السيئ
ً
بدال من أن يعزز المكانة
فهو
الذاتي
والحكم
السياسية
لألكراد ،بدد النوايا الطيبة
الدولية تجاههم ،واستعدى بغداد
وجيرانها  ،وعمق المخاطر
واالنقسامات
االقتصادية
المجتمعية في اإلقليم .كما
أفضى إلى خسارة السيطرة
أراض وموارد مهمه .وقد
على
ٍ
أعادت القوات األمنية العراقية
بسط سلطتها على كركوك
وأصولها النفطية ،وعلى
«مناطق متنازع عليها» ونقاط
العبور الحدودية العراقية بعد
انسحاب متفاوض عليه لقوات
البشمركه الكرديه».
59

ونوهت الى أن «حكومة إقليم
كردستان تجد نفسها االن
محاصرة سياسياً واقتصادياً.
وعلى الرغم من أن هذه
الحكومة عرضت « تجميد «
نتائج االستفتاء نتيجة لالنهيار
السياسي ومن أجل استباق
تقدم القوات العراقية إلى داخل
األراضي الخاضعة للسيطرة
الكردية ،طالبت الحكومة
العراقية بإلغاء كامل لنتائج
االستفتاء ،مع أن كال الجانبين
منخرطان في مفاوضات .
ويهدد االنهيار الناجم عن
االستفتاء بإعادة تنظيم السياسة
الداخلية لحكومة إقليم كردستان،
حيث أعلن الرئيس مسعود
برزاني نيته التنحي من منصبه
يوم األول من تشرين الثاني
(نوفمبر)».
واستدرك مقال المجلة األميركية
الشهيرة «لكن االستفتاء كان
عامل تحفيز أكثر من كونه
مسببا لألزمة الراهنة التي
تعيشها حكومة إقليم كردستان.
وكانت هذه الحكومة قد
روجت سرداً عن أن المنطقة
هي ديمقراطية علمانية تنعم
باقتصاد مزدهر وتتوافر على
قوة عسكرية متماسكة -لكن
المنطقة التي ال تطل على أي

مياه كانت في واقع األمر غير
مستقرة اقتصادياً ،وضعيفة
مؤسساتياً ومنقسمة سياسياً منذ
وقت طويل».
كان الخطأ األول الذي ارتكبته
قيادة حكومة إقليم كردستان هو
التركيز بكثافة على تجميع الدعم
الدولي لمشروعها الطموح لبناء
دولة ،بحسب الباحثة األميركية،
ً
بدال من محاولة إقناع العراقيين
ً
وبدال من جذب غير األكراد
به .
إلى داخل أراضي «كردستانها»
كمواطنين على قدم المساواة ،
ميزت حكومة إقليم كردستان
ضدهم».
ُ
قمت
ونبهت الكاتبة «خالل زيارة
بها إلى شمال العراق قبل أيام
من إجراء استفتاء االستقالل،
قال لي رجل أعمال كيف أنه
«حتى في األعمال التجارية
نحن غير متساوين» .واشتكى
من الضرائب اإلضافية التي
كان عليه دفعها لنقل السلع في
داخل منطقة كردستان .كما
كان رد فعل األشوريين غاضباً
على قيام الحزب الديمقراطي
الكردستاني الحاكم بمصادرة
أراض وباستبدال الحزب قادتهم
ٍ
المحليين بمسؤولي الحزب ،في
عملية يقولون إنها تهدف إلى
«محوهم» من سهول نينوى.

كانون الثاني-آذ را  • Ocak-Mart/January-March 2018العدد  • Sayı/Issue 77السنة  • Yıl/Year 20ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /

KERKÜK VAKFI

قائمة جبهة تركمان كركوك
نجح التركمان في لم شملهم في
كركوك باالخص .واعلنت
«جبهة تركمان كركوك» التي
تشكلت برئاسة ارشد الصالحي
عن تسجيل التحالف الذي شكلته
هذه الجبهة لدى المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات في موعد
مبكر نسبيا .ويمكن ان يقال ان
هذه القائمة ضمن دخول غالبية
االحزاب والكتل السياسية
التركمانية في بودقة واحدة .فقد
ضمت القائمة جبهة تركمان
العراق برئاسة ارشد الصالحي
وحزب توركمن ايلي برئاسة
رياض صاري كهية وحزب
العدالة التركماني برئاسة انور
بيرقدار واالتحاد االسالمي
لتركمان العراق برئاسة جاسم
جعفر وحزب القرار التركماني
برئاسة عبد الكريم قادر والحركة
القومية التركمانية برئاسة حسام
الدين توركمن.
وباالضافة الى ذلك ،فان التركمان
يشاركون في بغداد مع قائمة
ائتالف النصر برئاسة حيدر
العبادي .ومع عدم ظهور اسم
االتحاد االسالمي التركماني
ومنظمة بدر وحزب الوفاء
التركماني في قائمة جبهة تركمان
العراق ،فقد تبين عدم وجود
مرشحين لهذه القوائم في كركوك
وعدم وجود قائمة مستقلة لهم
هنالك.
وهنالك قائمة تركمانية اخرى في
تلعفر باسم “جبهة انقاذ توركمن
ايلي” وهي برئاسة ثابت محمد
بشار والتي اعلنت عن خوضها
االنتخابات ضمن ثالث قوائم
مختلفة وهي كاالتي :
 في الموصل  :مع قائمة «نينوىهويتنا» برئاسة هاشم الجماسي.

 في بغداد  :مع قائمة «تحالف بغداد»برئاسة حميد جاسم محمد.
 في صالح الدين  :مع قائمة«صالح الدين هويتنا» برئاسة
شعالن الكريم.
اما “الحزب المدني التركماني”
برئاسة الدكتور طورهان المفتي،
فقد اعلن انضمامه في قائمة
“النصر” برئاسة حيدر العبادي.
قائمة االكراد االنتخابية في كركوك
الديموقراطي
الحزب
اعلن
الكردستاني عدم المشاركة في
االنتخابات في كركوك وفي
المناطق التي تسمى المناطق
المتنازع عليها بحجة انها تحت
االحتالل العسكري وعدم وجود
استقرار سياسي فيها وبغية عدم
كسب الشرعية للمحتلين!
وقد اتضح دخول المجاميع الكردية
االنتخابات في كركوك ضمن
قائمتين منفصلتين هما :
 قائمة السالم الكردستاني برئاسةخالد شواني التي تضم االتحاد
الوطني الكردستاني ،والحزب
الكردستاني،
الديمقراطي
والحزب الشيوعي الكردستاني.
 قائمة القوى الكردية في كركوكبرئاسة يوسف محمد التي تضم:
التحالف من اجل الديمقراطية
والعدالة ،والجماعة االسالمية
الكردستانية ،وحركة التغيير.
قائمة العرب االنتخابية في كركوك
اعلن العرب في كركوك عن
خوضهم االنتخابات ضمن قائمة
«تحالف عرب كركوك» التي
هي برئاسة محافظ كركوك وكالة
راكان سعيد الجبوري .وتضم
هذه القائمة ستة احزاب ومكونات
سياسية وهي :

 المتحدون من اجل العراق برئاسةاسامة النجيفي.
 حزب الحق الوطني برئاسة احمدالمساري.
 حزب الحل برئاسة محمد الكربولي. اتحاد القوى الوطنية برئاسة محمدالحلبوسي.
 التجمع الوطني برئاسة احمد عبدهللا الجبوري.
 المشروع العربي في العراقبرئاسة خميس الخنجر.
والواضح ان التحالفات الجارية من
اجل دخول االنتخابات لم تتم
على اساس الرؤية السياسية
الموحدة ووفق خريطة طريق
وبرنامج سياسي معين ،بل
انها قائمة على اسس مذهبية او
عرقية ولمجرد الحصول على
مقاعد اكثر في المجلس النيابي.
وازاء هذا الوضع ،فال شك في
ان هذه التوازنات ستتغير بعد
اجراء االنتخابات وخالل فترة
تشكيل الحكومة .وبالرغم من
ذلك ،فواضح ايضا ان توزيع
المناصب العليا الذي وضعت
الواليات المتحدة اساسه في
عام  2003سوف ال يتعرض
لتغيير كبير ،وان من المحتمل
جدا ان يتم التوزيع على اساس
ان يكون رئيس الجمهورية من
الكرد ورئيس مجلس النواب من
العرب السنّة ورئيس الوزراء
من العرب الشيعة .اما التركمان
الذين يشكلون القومية الثالثة في
العراق ،واما االقليات العراقية
مثل المسيحيين والصابئة والكلدان
وااليزيديين والشبك واالثوريين،
فالمتوقع ان ال يكون لهم نصيب
في هذا التقسيم اال عندما يتحقق
ذلك على اساس الكفاءة والنزاهة
واالخالص للوطن بغض النظر
عن االعتبارات االخرى.
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االمن التابعة لوزارتي الدفاع
والداخلية حصرا ،وزيادة اعداد
المراقبين المحليين والدوليين
لضمان اجراء االنتخابات بشكل
شفاف ونزيه ،وتأمين وضع
صناديق انتخابية في االماكن
التي يتواجد فيها الناخبون من
النازحين ضمانا لمشاركة جميع
المواطنين في العملية االنتخابية.
كما اشترط التعديل المنوه به
ان يكون المرشح حامال لشهادة
البكالوريوس على االقل ،وان
يتم احتساب االصوات وفقا لنظام
“سانت لوكو” المعدل (– 1
 .)9 – 7 – 5 – 3وقد احدث
قرار لزوم حصول المرشح على
شهادة البكالوريوس او ما يعادلها
احتجاجا كبيرا من لدن الكثير
من السياسيين وفيهم عدد ال باس
به من رؤساء االحزاب والكتل
والعاملين في الحقل السياسي،
مما اضطر مجلس النواب ان
يصدر تعديال على القانون المشار
اليه يتضمن جواز ان تكون نسبة
 % 20من المرشحين من حملة
الشهادة االعدادية.
الوضع مع اقتراب موعد االنتخابات
مع اقتراب موعد اجراء االنتخابات
النيابية ،ازدادت حركة االحزاب
والتكتالت وبدات التحالفات
بينها تظهر للعيان شيئا فشيئا.
العليا
الفوضية
واعلنت
المستقلة لالنتخابات بصورة
رسمية تسجيل  143حزبا لدى
المفوضية واقامة  27تحالفا
انتخابيا بين االحزاب والكتل
والقوائم االنتخابية .واعلمت
المفوضية ان االنتخابات ستجري
في  18منطقة انتخابية وان 24
مليونا من مجموع نفوس العراق
البالغ  34مليونا لهم الحق في
االدالء باصواتهم كناخبين ،وانه
سيتم انتخاب ما بين  7والى 34
نائبا في كل منطقة انتخابية ،وانه
61

تم تخصيص تسعة مقاعد في
المجلس لالقليات منها خمسة
مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد
لكل من الصابئة وااليزيديين
والشبك والكرد الفيليين.
الكتل السياسية التي ستشارك في
االنتخابات
يبدو من استقراء االحداث ان اقوى
كتلة ستشارك في االنتخابات
النيابية هي كتلة «تحالف
النصر» برئاسة رئيس الوزراء
الحالي حيدر العبادي .وقد شارك
في هذا التحالف «تيار الحكمة»
برئاسة عمار الحكيم .كما ان
العبادي اتفق مع هادي العامري
الذي يتراس الحشد الشعبي
لخوض االنتخابات سوية ،غير
ان العامري سرعان ما اعلن
انسحابه من هذا التحالف .على ان
االحزاب والكتل السياسية التي
انضوت تحت قائمة العبادي حتى
تاريخ كتابة هذه السطور هي :
منظمة بدر ،والمجلس االسالمي
االعلى ،وحزب الفضيلة ،وكتلة
المستقلون ،وكتلة االصالح،
واالتحاد االسالمي لتركمان
العراق ،ونوري المالكي ،والتيار
الصدري.
اما في الجانب الكردي ،فان اصرار
مسعود البرزاني على اجراء
استفتاء االنفصال عن العراق،
جعل الكتل واالحزاب الكردية
التي هي على وشك االنشطار،
ان تقف بمواجهة بعضها
البعض ،ونتج عن ذلك انقسام
االحزاب الكردية التي ستشارك
في االنتخابات ودخولها المعترك
االنتخابي بقوائم منفصلة.
فقد شكلت االحزاب الكردية ائتالفا
مكونا من ثالثة احزاب لخوض
االنتخابات وتحت اسم «التحالف
الكردستاني» .وهذه االحزاب

هي  :الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،االتحاد الوطني
الكردستاني ،الحزب الشيوعي
الكردستاني.
التحالفات السياسية الكردية
قائمة السالم الكردستاني :وتضم
االحزاب االتية:
الحزب الديمقراطي الكردستاني،
االتحاد الوطني الكردستاني،
الحزب الشيوعي الكردستاني.
الديمقراطي
الحزب
وشكل
الكردستاني (حزب مسعود
البرزاني) تحالفا انتخابيا داخل
اقليم كردستان العراق يضم حزب
التغيير والجماعة االسالمية ،اما
في المناطق المسماة بالمناطق
المتنازع عليها ،فقد اعلن هذا
الحزب خوضه االنتخابات بقائمة
تسمى (السالم الكردستاني من
اجل حياة سلمية) .وتضم هذه
القائمة  :الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،والحزب االسالمي،
وبعض االحزاب الصغيرة.
الوضع في كركوك
يبلغ عدد المقاعد المخصصة لمحافظة
كركوك  13مقعدا منها مقعد واحد
مخصص للمسيحيين .وستشارك
في انتخابات هذه المحاقظة
احزاب وقوائم تركمانية وعربية
وكردية ،على الشكل االتي:
 – 1قائمة جبهة تركمان كركوك
(برئاسة ارشد الصالحي).
 – 2القوى الكردية في كركوك
(برئاسة يوسف محمود).
 – 3التحالف العربي في كركوك
(برئاسة راكان سعيد الجبوري).
وسيتنافس  31حزبا وتحالفا
في كركوك للفوز بالمقاعد
المخصصة لهذه المحافظة.
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في الموعد المحدد لها دستوريا
اوال ،ووجوب عدم وجود جناح
عسكري لالحزاب والكتل
السياسية التي ستشارك في
االنتخابات ثانيا.
اما الكتل السنيّة ،فقد احتجت بعدم
عودة النازحين الى اماكنهم
وحاولت تاجيل االنتخابات لمدة
ستة اشهر على االقل .وكان
موضوع تاجيل االنتخابات محل
نقاش طويل في المحافل السياسية
العراقية قبل ان تصدر المحكمة
االتحادية العليا ومن بعدها
مجلس النواب قراريهما حول
الموضوع.
والواقع ان المادة  56من دستور
العراق واضحة جدا في موضوع
موعد اجراء االنتخابات .اذ
تنص الفقرة االولى من هذه
المادة على ما يلي “ :تكون مدة
الدورة االنتخابية لمجلس النواب
اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول
جلسة له وتنتهي بنهاية السنة
الرابعة» .اما الفقرة الثانية من
هذه المادة ،فانها تنص على
اجراء انتخابات مجلس النواب
قبل خمسة واربعين يوما من
تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية
السابقة .وازاء هذا النص
الواضح ،فان من الممكن القول
بان تاجيل االنتخابات يشكل خرقا
واضحا للدستور وسابقة قانونية
خطيرة وعامال الضعاف تطور
الديموقراطية في العراق .وقد
كان موقف رئيس الوزراء صلبا
جدا في هذا الموضوع مشيرا الى
ان تاجيل االنتخابات يشكل خرقا
للدستور وانه ال بد من اجرائها
في موعدها القانوني المحدد.
ومع ذلك فقد تسربت اقاويل تتضمن
اعداد مشروع قانون يعطي
المجال لتأجيل انتخابات مجلس

النواب لمدة ستة اشهر وتمديد مدة
بقاء الحكومة لنفس المدة واعالن
حالة الطوارئ خاللها .غير
ان الحكومة قامت بتكذيب هذه
الشائعات .وبالرغم من ذلك فان
بعض الكتل السياسية عمدت الى
نقل موضوع تاجيل االنتخابات
الى المجلس ،وبعد نقاش طويل
حول الموضوع جرى التصويت
على المقترح .وكان راي االتحاد
الوطني مع اجراء االنتخابات في
موعده وبدون تأخير .اما اتحاد
القوى العراقي ومعه االتحاد
الكردستاني ،فقد طالبا بتاجيل
االنتخابات لمدة عام واحد او على
االقل لمدة ستة اشهر .وكانت
حجة طالبي التاجيل هي لزوم
اتاحة الفرصة للنازحين الهاربين
من ظلم داعش لعودتهم الى
اماكن اقامتهم االصلية ،وانتظار
عودة الحياة الطبيعية واالستقرار
الى تلك المناطق .وشارك 144
نائبا من اصل  320نائبا في
التصويت ،وازاء ترك نواب
االتحاد الوطني والنواب االكراد
لقاعة المجلس ،فقد اختل نصاب
المجلس وتعذر اجراء التصويت.
وازاء اتخاذ قضية تأجيل االنتخابات
وضعا خطيرا من الناحية
السياسية ،طلب مجلس النواب
في  20كانون الثاني من عام
 2018من المحكمة االتحادية
العليا اصدار قرار تفسيري حول
اجراء االنتخابات في موعدها
المقرر .ويقتضي االشارة هنا
الى ان هيئة االمم المتحدة ّ
حذرت
من ان تأجيل االنتخابات النيابية
سيلحق ضررا بليغا بالعملية
الديمقراطية في العراق.
قرار المحكمة االتحادية العليا
اصدرت المحكمة االتحادية العليا
قرارا باجماع اراء اعضائها
في  21كانون االول وبرقم /8

 2018تضمن وجوب االلتزام
بالموعد المقرر لالنتخابات
النيابية المحدد في المادة 56/2
من الدستور مؤكدة على عدم
امكان تغيير هذا الموعد .وكما
هو معلوم فان قرارات المحكمة
االتحادية العليا تعتبر قرارات
قطعية وملزمة للحكومة ولمجلس
النواب واالقاليم وألية سلطة
اخرى وذلك وفقا للمادة  94من
الدستور.
قرار مجلس النواب وتعديالت في
قانون االنتخابات النيابية
انهى قرار المحكمة االتحادية العليا
حول عدم امكان تاجيل موعد
االنتخابات النيابية النقاش الدائر
حول هذا الموضوع ،واتخذ
مجلس النواب قرارا في جلسته
المؤرخة  22كانون الثاني
باجراء االنتخابات النيابية في 12
ايار من هذا العام ( .)2018وبعد
مضي ساعات على هذا القرار
صدر المرسوم الجمهوري
القاضي باجراء االنتخابات في
ذلك التاريخ.
ومن جهة اخرى ،صادق مجلس
النواب على تعديل قانون انتخاب
مجلس النواب المرقم  45لعام
 .2013وتضمن هذا التعديل في
مادته االولى اجراء انتخابات
الدورة الرابعة لمجلس النواب
بتاريخ  12ايار  2018مرتّبا
التزامات على السلطة التنفيذية
حول الموضوع .وجاءت هذه
االلتزامات بشكل وجوب اجراء
االنتخابات في وسط آمن،
واجراء التصويت في جميع
المناطق الكترونيا ،وتأمين
عودة النازحين الى اماكنهم
اآلصلية ،ولزوم ان ال يكون
لالحزاب السياسية التي ستشارك
في االنتخابات اجنحة مسلحة،
وان يكون السالح بيد قوات
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االنتخابات في العراق والمتغيرات
حبيب الهرمزي
دخل العراق ومنذ اكثر من ثالثة
اشهر في دوامة انتخابات مجلس
النواب .وكما هو معلوم فان
المادة  56من الدستور العراقي
لعام  2005حددت فترة المجلس
باربع سنوات .وقد بدأ المجلس
الحالي باعماله في عام ،2014
ولذا فان اجراء االنتخابات
النيابية في هذا العام ضروري
وفقا لهذا الدستور .غير ان عديدا
من الجهات السياسية طالبت
بتاجيل اجراء االنتخابات بحجة
عدم عودة النازحين الذين تركوا
اماكنهم بسبب تسلط منظمة
داعش االرهابية عليها .على ان
رئيس الوزرء حيدر العبادي
اعلن عن اجراء االنتخابات في
الموعد الذي حدده وهو الثاني
عشر من شهر ايار لهذا العام.
ويؤمل ان تكون هذه االنتخابات
التي من المقرر اجراؤها في
التاريخ المذكور فاتحة لعهد جديد
في تاريخ العراق ،وتزداد اهمية
هذه االنتخابات باجراء انتخابات
مجالس المحافظات معها وان
تاخر موعد ذلك بضعة اشهر.
وقد ارتكزت االنتخابات التي
جرت قبل انتخابات عام 2018
(اربعة انتخابات برلمانية
وثالثة انتخابات محلية) على
اسس مذهبية (الشيعة والسنّة)
او على اسس قومية واثنية
(العرب ،الكرد ،التركمان،
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الكلدان ،االثوريين) .غير ان هذه
التوازنات بدات تتغير بعد اندحار
داعش والقضاء عليه ،فظهرت
انقسامات داخل التحالفات
السنية والشعية والكردية نفسها.
وكما هو الحال في عشية كل
انتخاب يجري في العراق،
فقد بدات التغيرات والتحالفات
واالنشقاقات الجديدة تظهر في
الحياة السياسية للبالد .غيران
المفارقة هي ان الكتلة االضعف
في العراق وهي كتلة التركمان
بدات بالتوحد فيما بين فصائلها
ورموزها وتشكيالتها واحزابها،
بحيث اضحى ذلك مؤشرا قويا
على النجاح الذي من المحتمل
جدا ان يحرزه التركمان في هذه
االنتخابات القادمة.

النتخابات مجالس المحافظات
التي من المقرر ان تجري في
نهاية العام الحالي.كما اعلن
العبادي عن تشكيل تحالف
جديد يتجاوز المذاهب وبعيدا
عن المالكي وحزب الدعوة
وهو تحالف (نصر العراق)
او اختصارا “النصر” موجها
الدعوة الى جميع االحزاب
لالنضواء تحت خيمة هذه القائمة
بغية خوض االنتخابات معا .كما
اعلن الرئيس السابق لمجلس
النواب اسامة النجيفي تشكيله
تحالفا جديدا مؤلفا من احد عشر
حزبا سيخوض االنتخابات تحت
اسم “قرار العراق” باالشتراك
مع سياسيين معروفين من امثال
خميس الخنجر واحمد المساري.
واعلن تحالف “الفتح” برئاسة
األمين العام لمنظمة بدر والذي
يضم مجاميع الحشد الشعبي،
انفصاله عن تحالف “النصر”
الذي يترأسه رئيس الوزراء
حيدر العبادي .وكان الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر قد وصف
انضواء منظمة بدر في قائمة
العبادي بانه “اتفاق سياسي
مستغرب”.

فقد اعلن رئيس الوزراء حيدر
العبادي عن اجراء انتخابات
ومجالس
النواب
مجلس
المحافظات معا بتاريخ  12ايار
 2018قبل ان يتحدد موعد جديد

وقد اصر رئيس الوزراء العبادي
الذي افترقت به السبل مع نوري
المالكي على تاكيد مبدأين مع
اقتراب موعد االنتخابات ،وهما
عدم تاجيل االنتخابات واجراؤها

وجدير بالذكر ان العراق ومنذ عام
 2006يدار من قبل حزب الدعوة
الشيعي عن طريق الحكومة التي
شكلها ابراهيم الجعفري اوال
وثم الحكومة التي شكلها نوري
المالكي ووصوال الى حكومة
حيدر العبادي الحالية .ويبدو
ان االمور ستتغير قليال في عام
.2018
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