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Editör’den

Tuzhurmatu’ya Kıyan Eller Kırılsın
Türkmeneli bölgesinin önemli yerleşim merkezlerinden olan Tuzhurmatu, 23 Ocak 2013 de
tarihinin en kanlı günlerinden birini yaşamıştır. Bu
olayın meydana gelişi ve daha önce yaşananlar,
Tuzhurmatu’da güçlü varlık sergileyen Türkmen
kimliğinin silinmesine karşı ince bir komplonun
ve haince bir saldırının iç yüzünü ortaya sermiştir.
Patlamadan bir gün önce, yani 22 Ocak 2013
tarihinde Tuzhurmatu Sağlık Müdürlüğünde çalışan Ahmet Salah Asker, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Irak Türkmen
Cephesi’nin Başkan Yardımcılığını yürüten ve
aynı zamanda Selahattin İl Meclisi üyesi olan Ali
Haşim Muhtaroğlu’nun da kayınbiraderi olan şehit
Ahmet Salah Asker için ilçenin Seyyid-i Şüheda
Camisinde bir taziye merasimi düzenlenmiştir.
Baş sağlığı ve Fatiha okumak üzere törene iştirak
eden ziyaretçilerin yoğun olduğu bir sırada, canlı
bombayla saldırı yapılmış ve patlama sonucu 24
Türkmen şehit düşmüştür. Yüze yakın kişinin de
yaralandığı bu facia, bir anda bütün Türkmeneli
bölgesini yasa boğmuştur.
Saldırının hedef aldığı taziye merasiminde Ali
Haşim Muhtaroğlu’ndan başka birçok Türkmen
yetkili bulunmuştur. Ahmet Koca, Münir Kâfili,
Sami Kolsuz, Sadettin Ergeç, Haydar Reşit Kasapoğlu, edebiyatçı Mehmet Mehdi Bayat gibi şahsiyetler de hazır bulunmuşlardır. Merasime Türkmen
ileri gelenleri ve halktan yoğun katılım olmuş, bu
arada Türkmeneli bölgesinin değişik yörelerinden
gelen birçok Türkmen yetkili taziyede hazır bulunmuştur. Saldırıda Ali Haşim Muhtaroğlu, Ahmet
Koca ve Münir Kâfili yaralanmış, ne yazık ki edebiyatçı Mehmet Mehdi Bayat ile birlikte 23 Türkmen de şehitler kervanına katılmıştır.
Şii Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatu, Selahattin iline bağlı olmakla beraber, nüfusu 200 bine
yaklaşmış ve bu bakımdan il olma vasfını kazanmış bir ilçedir. Tuzhurmatu’da öğretmen, yurtsever memur, devlet adamı, edebiyatçı, şair, yazar,
ressam ve daha pek çok kıymetli birçok sivil ve
asker Türkmen şahsiyet yetişmiştir. Ayrıca Abbas
Bayati, Gençlik ve Spor Bakanı Casim Muham2
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med Cafer, Fevzi Ekrem Terzi, Feryad Tuzlu gibi
başkent Bağdat’ta önemli ve etkin rol oynayan birçok politikacı da Tuzhurmatu’dan çıkmıştır.
Bağdat-Kerkük karayolu ve demiryolu üzerinde bulunan Tuzhurmatu, Kerkük, Erbil ve
Telafer’den sonra Irak’taki en büyük Türkmen yerleşim merkezi olan bir ilçedir. İlçe, gelişen nüfusu
ve canlılığı ile hâlâ önemli bir Türkmen vasfını
taşımaktadır. Buraya yapılan siyasî amaçlı etnik
göçlere rağmen, işsizlik ve memuriyet yüzünden
Kerkük ve Bağdat’a göçen aileler varsa da ilçede
nüfus gelişmesi durmamıştır.
Ezici çoğunluk Türkmen’dir. Günümüzde
Türkmen nüfusu meydana getiren tayfa (taife) ve
aile adları şöyledir: Ağalar, Aksu, Babalar, Başıbayaz, Bayatlı, Bayraktar, Beyler, Bellev, Benderli,
Boyağçı (Boyacı), Çayırlı, Demirci, Duvarabahanlar, Herbendeli, Kakai, Karagili, Kasaplar, Kuşçular, Kayaçı, Kayserili, Kazılar, Kervançı, Körmusalar, Küzeçi, Maruflu (Marufoğlu), Mazan,
Muhtar, Neccarlar, Seyyidler, Şinavlar, Vandavi,
Zurnaçı.
Irak’ta Bayat boyuna mensup köylerin çoğu da
Tuzhurmatu ilçesine bağlı yerlerde yaşarlar. Ayrıca Hasadarlı, Şahseven, Yengice, Abbud, Amirli
(Emirli), Bastamlı, Biravcılı, Çardağlı ve Karanaz
gibi daha birçok Bayat köyünün merkezi olan Tuzhurmatu, Türkmeneli coğrafyasının güneyindeki
en güçlü Türkmen yerleşim merkezidir.
Tuzhurmatu, Irak Türkleri halk edebiyatı, folklor, edebiyat ve kültür tarihi içinde çok önemli bir
yere sahiptir. Okumuş ve yüksek öğrenim yapmış
pek çok genci Irak’ın birçok kentinde görev ve
hizmet yapmıştır. Entelektüeli çok olan Tuzhurmatu yüksek kültüre sahip bir Türkmen ilçesidir.
Tuzhurmatu, Saddam döneminde de Bağdat
yönetiminin sürekli baskısına maruz kalmış bir
Türkmen ilçesidir. Dikta yönetiminde büyük acılar
yaşayan Tuzhurmatulu Türkmenler, ona rağmen
millî varlıklarını, dillerini, folklor ve geleneklerini
unutmamışlar, yapılan baskılara karşı var güçleri
ile direnmişlerdir. Çeşitli iftira ve bahanelerle buradaki Şii Türkmenlerden birçok vatansever genç
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Editör’den

suçsuz yere idam edilmişlerdir.
Körfez krizinden sonra 1991 yılı mart ayında,
Bağdat yönetimi tarafından gönderilen askerlerin
eliyle Tuzhurmatu’da soykırım yapılmıştır. Birçok masum Türkmen’in şehit olduğu bu saldırıda
Tuzhurmatu halkı büyük sıkıntı çekmiş ve günlerce çevredeki dağlara sığınmıştır. Nisan 2003’te
Saddam’ın devrilmesi sonucu Tuzhurmatu önceleri sakin bir kaç ay yaşamış, daha sonra başka bir
etnik gücün baskısına maruz kalmıştır. Özellikle
Ali Murtaza makamına yapılan saldırı sonucu halk
büyük galeyana gelmiştir. Bu yüzden meydana
gelen çatışmada sekiz Türkmen genci şehit düşmüştür. Ardından Kerkük’te büyük bir yürüyüşle
yapılan saldırılar ve baskılar kınanmıştır.

Yapılan bu son saldırının da doğrudan Türkmenleri sindirmeye yönelik olduğu görülmektedir.
Burada başlıca amaç, özellikle 20 Nisan 2013’te
yapılacak olan yerel seçimler öncesi Türkmenleri tehdit etmektir. Türkmen liderlerine karşı da bir
soykırımı yapılması bu sinsi planın bir parçası olduğu anlaşılmıştır.
Türkmen yurdu Tuzhurmatu’ya kıyan elleri telin ediyoruz. Huzur, barış, güven ve dostluk içinde
yaşayan bu güzel beldeye uzanan eller kırılsın diyoruz. Aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet ve
Türkmeneli’ye başsağlığı diliyoruz.

Tuzhurmatu Şehitleri
(23 Ocak 2013)

Mehmet Mehdi Bayat
Settar Nihat Mehmet
Hacı Fazıl Mehmet
Asgar Hamit İbrahim
Osman Bekir Kifrili
Mehmet Ali Mehdi
Amir Hamdan Hasan
Ahmet Salah Asker
Haydar Behçet Cuma
Hüseyin Behçet Cihat
Süheyl Hıdır Abdullah
Yasir Mahmut Nedim
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Cemal Mehmet İzzet
Harun Hadi Halil
Kasım Kanber Zeynelabidin
Adil Ekber Hamit
Ali Merdan Ali
Adnan Ali Hanzel
Mehmet Halaf Casim
Fehmi Ali Mahmut
Ekber Zeynelabidin Ali
Mustafa Zeki Koryalı
Halit Naci Mecit
??????
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP
mnakip@yahoo.com

Irak’ta Türkmen Paradoksu
Paradoks Nedir?
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifadenin
veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmamasıdır.
Çoğunlukla, çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır. Paradoks teriminin karşılığı olarak Türkçede yanıltmaç, tenakuz, çatışkı ve çelişki sözcükleri kullanılmaktadır.
Paradokstan söz edebilmek için iki olayın olması
veya birbirine paralel olması ya da ardı sıra olması
gerekmektedir. Üç olay arasında da paradoks olabilir. Ama paradokslu ilişkiler ikişerli olur. Paradokslu olaylar doğal olaylar değildir. Bir çelişki
anında meydana gelir. Yani olaylar tenakuz içerisinde olur. Bir ya da birkaç bağımsız sebepten
doğan sonucun, beklenen sonucun doğmamasıdır
ya da beklenene ters ve zıt bir sonuç doğmasıdır.
Dolayısıyla paradokslu olayları yorumlamak kolay
olmamakta bazen imkânsız olabilmektedir.
Neden Türkmen Paradoksu?
Geçmiş yıllara kıyasla son iki yıl içerisinde
Türkmenler birkaç paradoksu birlikte yaşamaya
başlamışlardır. Bu paradoksu özel olarak Türkmen
siyasetinde ve bahusus ITC Yönetiminde müşahede
etmek mümkündür. Mesela 2003 yılından başlayarak önceki seçimlere kadar ITC tek bir milletvekili
ile Parlamentoda temsil edilirken zayıf, parlamento çatısı altında nispetten sessiz ve etkisiz, Arap
ve dünya basınından uzak, daha çok Türkmen
toplumuna dönük, diğer oluşumlardaki Türkmen
milletvekilleri ile mesafe içinde idi. Buna mukabil
aynı dönem zarfında, ITC daha düzenli, içe yönelik daha otoriter ve disiplinli, Başkanın haberleri
Türkmeneli TV’de birinci sırada yer alan, daha
merkezcil, Türkmen yan kuruluşlara daha hâkim,
maddi yönden nispeten daha rahat ve mali olarak
daha imkânlı bir görünüm arz ediyordu.
2011 yılından itibaren Türkmenler lehine
önemli ve tarihî sayılabilecek gelişmeler olmuştur. ITC’ye bağlı Türkmen Milletvekilleri sayısı
artmış, Türkmen Milli Eğitim Genel Müdürlüğü
kurulmuş ve Genel Müdürü atanmış, Parlamentoda Türkmenlerle ilgili özel oturum yapılmış, hangi
4
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siyasi oluşumun içinde olursa olsun (özlenen) tek
bir Türkmen platformunda buluşma sağlanmış,
Parlamentodaki milletvekilleri arasında nispeten
ahenkli ve uyumlu çalışmalar var, 3 Türkmen bakan 4 bakanlığa bakmaktadır. Türkmenler için özel
bir bütçe Bakanlar Kuruluna kadar yetişmiştir. Son
Tuzhurmatu katliamından sonra Türkmen güvenlik kuvvetlerinin kurulması için olumlu adımlar
atılmış, Sayın Erşat Salihi’nin Sadr grubu ile anlaşmaya vararak ihtilaflı bölgelerde Türkmenlerin
güvenlik güçleri arasında yer almaları için söz
alınmıştır. Bu konuya muhtemelen Maliki ve bazı
Sünni liderler de sıcak bakabilir. Bir başka dikkati
çeken husus, Kerkük Milli Eğitim Müdürü’nün İl
Meclisi’nde seçimi yapılırken, bütün kurumları ellerinden toplamaya çalışan Kürtler il meclis üyelerinin oylarını Türkmen adaydan yana kullanmasıdır. Bunların hepsi hasreti çekilen başarılar olarak
sıralanabilir. Ancak sevinç dolu bu tablo karşısında çok garip ve paradoks teşkil eden gelişmeler
de gözden kaçmamaktadır. Mesela ITC yönetimi
darmadağın ve her kafadan bir ses çıkmaktadır.
Otorite kaybolmuş ve çok başlılık bariz bir şekilde görünmektedir. Türkmeneli Televizyonu ITC
yöneticilerinin bir kısmının haberlerini sık verirken, başkalarının ve özellikle de ITC Başkanının
haberleri ya verilmemekte ya da arka sıralarda yer
almaktadır. ITC’ye bağlı şube ve kuruluşlarda otorite sarsılmış ve tertipsizlik hâkim olmuştur. ITC İl
Temsilcileri birbirinden kopuk ve uyumsuz çalışmaktadır. Kısacası ITC evinin içinde huzur ve düzen bozulmuştur. Bu da paradoksun ikinci ayağını
oluşturmaktadır.
Paradoksun Dış Yansıması
Paradoksun üçüncü ve dışarıya akseden bir
ayağı daha var. Bir taraftan Irak’ta Kürtler dahil
bütün Şiiler ve Sünni Araplar Türkmenlerin mağduriyetlerini kabul ederek Parlamentoda Türkmen
haklarını tasdik ederken ve Kerkük’te Milli Eğitim
Müdürü’nün oylamasında Kürt İl Meclis Üyeleri
Türkmen adaya oy verirken ITC ve diğer Türkmen
siyasetçiler Türkiye’de eski itibarı görememektedirler. Son iki yıl içerisinde Nüceyfi, Barzani, Tarık Haşimi, Salih Mutlak, Ammar Hakim defalarca
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Türkiye’yi ziyaret ederek resmi merasimle karşılanarak Sayın Başbakanımızla görüşmüştür. ITC
Başkanı Başbakanımızla Türkiye’de maalesef hiç
görüşememiştir. Başbakanımızın Türkmen milletvekilleri ile Türkiye’de görüştüğü en son tarih 2006
yılının yazıydı. Türkmenlerle ilgili bir taraftan bu
kadar sevindirici, diğer taraftan üzücü hadiseler
olurken, ne Sayın Başbakanımızın Türkmenlerle
bir görüşmesi oluyor ne de bakan düzeyinde bir
açıklama geliyor. Bu paradoksu yorumlamak zor
görünüyor. Bu sonucu iyiye yorumlamak imkânsız
iken kötü yorumlamak ne arzulanır ne de özel bir
sebebi vardır.
Sonuç
Tarihte ve siyasette paradoksların iyi ve hayırlı

sonuçlar doğurduğu vaki değildir. Paradokslar parazitleşerek toplumun hücrelerine nüfuz etmeden
çareleri aranmaz ve çözümler üretilmezse, hayal
kırıklıkları, çözülmeler, bölünmeler, hatta çatışmalar meydana gelebilir. Defalarca yazıldı ve söylendi. Türkmen siyasetçilerinin yakaladıkları ivmeyi
kaybetmemek için mutlaka bir meclis çatısı altında
toplanması gerekmektedir. Bu meclis varsın istişare meclisi olsun ama Türkmen’in milli meclisi olsun. Kimse meclisin mali giderlerini dert etmesin.
Siyasetçilerimiz önderlik ederek bir yardımlaşma
havuzu kurarlarsa, (kasaba minnet etmeden) herkes bir damla olur ve o havuz dolduruverir.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”

Sesleniş*

Türkiye dağlarından çığ gibi kopulmuşum
Hane hane virane yanmışım soyulmuşum
Seslendik feryadımız hiç kimseye varmadı
Yalnızım sedler derin aşmak güç yorulmuşum
Biz hasretle çok şeyler umarak aldanmışız

Yandıkça korlaştıkça dinmez yürekte dağım

Parçalanmış yurdumdan bir eser yaratmışız

Ellere mesken oldu evim bağım otağım

Beklerken ana vatan tutsun ellerimizden

Kırık dökük parmağım kaleme sarıldıkça

Yad ellere terk etti rüzgarda savrulmuşuz

Kul olmam ellere ben sönmeyecek ocağım

Kırıldı ellerimiz yar olmadık yadlara

Bir gün bahar dönecek elbet hazan üstüne

Dinmeyen acımızı aktardık horyatlara

Çıkacak yalan gerçek her saklı yüz üstüne

Size sesleniyoruz ey paşalar ağalar

Kucak kucak sevgiyle dolacak taşacağım

Kulağın ne güne dek kapalı feryatlara

O zaman dikeceğim al çiçekler büstüne
Ey vatan gönlündeki sinmiş andı uyandır
Borcunu vermek için şimdi uygun zamandır
Çanakkale Sakarya Balkanlar Savaşında
Al bayrağın alında benim de kanım vardır

* Bu şiiri Nesrin Erbil Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün makamında okumuştur.

Nesrin ERBİL
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Kerkük Hatıralarım XII
14 Temmuz 1959 tarihinde vuku bulan vahşiyane Kerkük Katliamına kadar, nüfusunun yüzde
seksen beşini Türklerin (Türkmenlerin) teşkil ettiği Kerkük üzerinde Kürtlerin alenî şekilde herhangi bir söylem ve iddialarına rastlanmamaktadır.
Ancak bu alandaki sinsi ve gizli faaliyetleri hiçbir
zaman eksik olmamıştır. Özellikle, Bağdat Hükümeti tarafından atanan Kürt asıllı Mutasarrıf ve
Belediye Başkanlarının bilinçli ve planlı şekilde
çabalarını görmek mümkündür. Bunun en bariz örneği, Kerkük Belediye Başkanı olan Fazıl Feyzullah adındaki şahsın, 1957 yılında devlet tarafından
yaptırılması öngörülen turistik bir otelin isminin
konulması hususunda gösterdiği gayretkeşlik teşkil etmektedir. Bu zat, otele kimsenin ne anlama
geldiğini bilmediği “Sirvan” isminin verilmesinde
bir hayli ısrar etmiştir. Kerkük halkı, Belediye Baş-

kanının bu garip tutumuna karşı gelerek, Bağdat
Hükümetine binlerce dilekçe sunmuştur. Dilekçelerde, “Sirvan” sözcüğünün ne anlama geldiği ve
bunun acaba şanlı İslam tarihinde kazanılmış bir
savaşın ismi olup olmadığı sorulmuştur. Kerkük
halkının beklenmedik büyük tepkisi karşısında sıkışıp şaşkına dönen Fazıl Feyzullah, yaptığı açıklamada “Sirvan” sözcüğünün Irak’ın kuzeyindeki bölgede bir nehrin ismi olduğunu söylemiştir.
Oysaki Irak resmi haritalarında böyle bir nehre
rastlamak mümkün değildir. Olsa olsa önemsiz bir
derenin ismidir. Irak hükümeti, Kerkük halkının
bu konudaki tepkisini göz önünde bulundurarak
son sözünü söyledi ve otelin ismi “Kerkük Oteli”
olarak değiştirildi. Bu olay hakkındaki haberler,
o sıralarda benim çalışmakta olduğum Türk Haberler Ajansı (THA) tarafından Türk kamuoyuna
duyuruldu ve gazetelerde büyük ilgi gördü. Daha
sonradan öğrendiğime göre, Belediye Başkanının
“Sirvan” isminde bir oğlan çocuğu varmış. Onun
ismini bu otele vermek istemiş.
Fanatik ve şoven bir Kürt milliyetçisi olan Fazıl Feyzullah’ın başka bir marifeti de Kerkük’teki
kahvelerde asılı bulunan Atatürk ve Türk büyüklerinin fotoğraf ve portrelerini toplamak olmuştur.
Buna dair haberler de o zamanki gazetelerinde yayınlanmıştır. Fazıl Feyzullah’ın adı daha sonraları
rüşvet ve yolsuzluklara karıştığı için 1958 yılının
sonuna doğru Irak hükümeti tarafından görevden
alınmıştır. Yerine, bir Türkmen olan Avukat Nurettin Vaiz getirilmiştir.

Türkmenlerin özyurtlarından sürülmesine karşı tepkiyi
belgeleyen bildiri.
6
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Irak’ta 1958 ihtilalinden sonra, komünistlerin
yönetimde söz sahibi oldukları dönemde Avukat
Nurettin Vaiz, Kerkük Belediye Başkanlığı’ndan
alınarak, yerine azılı bir komünist ve Türk düşmanı olan Kürt asıllı Maruf Berzenci atanmıştır.Berzenci, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamında elebaşılık suçundan idam cezasına çarptırılmış, aynı
suçtan mahkûm olan kardeşi Hüseyin Berzenci ve
26 Komünist ve şovenistKürtle birlikte 1963 yılında General Kasım’ı deviren Albay Abdulselam
Arif döneminde Kerkük’te asılmıştır.
Kerkük’te Mutasarrıflık yapan Kürt asıllı bü-
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Filistin cephesini komuta eden yüksek rütbeli Türkmen Subayları. Sağdan: Ömer Ali Paşa ve Mustafa Ragıp Paşa

rokratlara ve bunların sinsi Kürtçülük faaliyetlerine gelince, bunların başında Sait Kazzaz gelir. Bu
zat Krallık Döneminde İçişleri Bakanlığı payesine
kadar yükselebilmiştir. 1958 ihtilalini müteakip
Albay Mehdavi’nin başkanlığındaki meşhur Halk
Mahkemesinde yargılanıp idama mahkûm ediliyor.
Mahkemede aleyhine şahitlik yapanların çoğunluğunun kendi soyundan Kürtler olması üzerine onlara şunu söylüyor: “Be hey Nankörler! Kerkük’te
Mutasarrıf olduğum zaman sizleri dışarıdan getirip
bu şehre yerleştiren ben değil mi idim?”
Böylece Sait Kazzaz, ölüme gitmeden önce,
Türkmen şehri Kerkük üzerindeki gizli Kürt emellerini itiraf etmiş oluyordu. Buna benzer pek çok
örnek var. Reşit Necib adındaki Kürt asıllı başka bir
mutasarrıf da ayrımcılık yaparak, devlet dairelerine
Kürt kökenli elemanları yerleştirmiştir. Aynı şekilde
Kerkük’teki petrol şirketine yüzlerce Kürt işçinin de
yerleştirilmesinde bu sinsi amaç güdülmüştür.
Irak’ta Krallık döneminde Türk varlığına karşı
olan başka bir zihniyet daha vardı. Ona da temas
etmeden yapamayacağım. Bu da Müslüman kardeşler örgütünün olumsuz tutumudur.
Bilindiği üzere 1948 yılında Filistin toprakları
üzerinde İsrail Devleti kurulduktan sonra Irak’taki
bütün Yahudiler, mallarına el konularak toplu halde İsrail’e mecburi göçe tabi tutuldular. O sıralarda Irak’taki Müslüman Kardeşler Örgütünün yayın
organı olan “El-Sicil” gazetesinde çıkan bir yazıda, Irak’ta yaşayan bütün Türkmenlerin de tıpkı
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Yahudiler gibi asıl vatanları olan Türkiye’ye sürülmeleri gerektiği yolunda düşmanca bir fikir ortaya
atılmıştı. Bu sapık düşünceye karşı Türkmenler
tarafından adı geçen gazeteye binlerce protesto ve
kınama mektubu yollanmıştır. Türkmenlerin gösterdikleri şiddetli infial karşısında “El-Sicil” gazetesinin bu husustaki yayını hemen kesilmiş ve bu
konuya bir daha temas edilmemiştir.
Bu olayın üzerinden yıllar geçmişti. 1957 yazında haber ajansında çalışırken Irak Başbakanı
Ali Cevdet El-Eyyubi Türkiye’ye gelecekti. Benden havaalanına gidip Irak Başbakanı ile Türk-Irak
ilişkileri hakkında bir röportaj yapmam istendi.
Eyyubi’nin geldiği uçakta tesadüfen “El-Sicil”
Gazetesinin sahibi Taha El-Feyyazda gelmişti.
Kendisi ile tanışarak şehre inmesinde yardımcı olmuştum. Yol boyunca aramızdaki sohbette, benim
Kerküklü bir Türkmen olduğumu anlatınca mahcubiyet içinde şunları söyledi: “Ben bir zamanlar
bilmem ne akla hizmet, gazetemde Irak’taki Türkmenlerin Yahudiler gibi sürgün edilmelerini yazmıştım. Bunun üzerine beni protesto eden çuvallar
dolusu mektup almıştım.” Yaptığından adeta pişmanlık duyduğu anlaşılıyordu.
“El-Sicil” Gazetesinin Türkmenler aleyhindeki
mahut yazısı üzerine, zamanında bizim İstanbul’da
kurduğumuz teşkilât tarafından Kerkük’te dağıtılmak üzere bir bildiri hazırlanmıştı. Bildiride,
Türkmenler, Irak’taki varlıklarına karşı hazırlanan
haince komploya dikkat çekilerek, birlik olmaya
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Türkmenlerin askeri ve sivil üst düzey şahsiyetleriden bir kısmı.

çağrılmakta idiler. Metni, arkadaşımız merhum
Ömer Öztürkmen tarafından kaleme alınan bildiri, Kerkük’teki Teşkilât mensubu arkadaşlarımıza
ulaştırıldığı halde, Irak’taki vaziyetin müsait olmadığı gerekçesiyle dağıtılmasından vazgeçilmişti.
Filistin bahsi geçmişken, tarihe kayıt düşürmek
amacıyla bazı gerçekleri burada anlatmak gereğini duydum. Bilindiği üzere 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla İsrail devleti kurulurken
bu kararı Arap devletleri haklı olarak tanımadılar
ve Filistin topraklarını kurtarmak amacıyla Yahudi çetelerine karşı savaşa girdiler. Irak’tan giden
ordu Kerkük’teki 2. Tümen mensupları idi. Bunun
çoğunluğunu Türkmen subay ve askerler teşkil ediyordu. Komutanları da yine bir Türkmen olan General Mustafa Ragıp Paşa idi. Bu savaşta tek başarılı
ordu Irak ordusu olmuştu. Adeta Yahudilerin korkulu rüyası haline gelmişti. Mustafa Ragıp Paşa’nın
yardımcısı ise cesur Türkmen Generali Ömer Ali
idi. Kurmay Heyetinde Ata Hayrullah, Şakir Sabir
Zabit, Ezel Müftü, Hidayet Arslan ve Mustafa Abdulkadir gibi değerli Türkmen subayları mevcuttu.
Merhum General Ömer Ali ile vefatından önce,
1974 yazında Ankara’da değerli hemşehrimiz Şair
Necmettin Esin ağabeyin evinde tanışmıştım. Filistin savaşını anlatırken şunları söylemişti: “Bizim kuvvetler İsrail birliklerine karşı harekete geçmeden önce sahaya telsiz cihazları ile donatılmış
keşif kolları yollardık. Bunlar düşman hakkında
topladıkları bilgileri karargâhımıza gönderirlerdi ve ona göre taarruza geçerdik. Genellikle Irak
Arapçası ile haberleşirdi. Konuşmaları İsrail istihbaratı tarafından dinlendiği için hemen tedbirlerini
8
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alırlardı. Baktım ki bu iş böyle olmayacak, derhal
keşif kollarındaki Arap askerleri değiştirip, yerlerine Türkmen askerleri yerleştirdim ve bilgiler
Türkmence olarak gelmeye başladı. Yahudilerin
beklemediği bir şeydi bu. Telsiz konuşmalarımızdan hiçbir şey anlayamadıkları için adeta çılgına
döndüler. Bu sayede birçok zafer kazandık. Ama
ne yazık ki ele geçirdiğimiz stratejik mevzilerden
Arap Orduları Başkomutanlığının emri üzerine çekilmek zorunda kalıyorduk. Irak ordusu komutanı
Mustafa Ragıp Paşa bu işin içinde ihanet olduğunu
anlayınca görevinden istifa etti ve Irak Ordusu da
Filistin topraklarından geri çekildi. Netice malum.
Çünkü bu savaşta Arap orduları Başkomutanlığını
İngiliz asıllı bir general olan Ürdün Genel Kurmay
Başkanı General GLUBB Paşa yapmakta idi”.
Merhum Ömer Ali Paşa Ankara ziyaretini müteakip otomobili ile Suriye üzerinden Irak’a dönerken Rutba civarında geçirdiği esrarengiz bir trafik
kazası neticesinde ailesi ile birlikte maalesef hayatını kaybetti.
Anlatıldığına göre, General Ömer Ali, Filistin
savaşı sırasında Cenin bölgesindeki Zer‘in kasabası halkını Yahudi çetelerinin katliamından kurtardığı için günümüzde bile bu kasaba halkı tarafından şükran ve minnetle anılmaktadır. Ruhu şad,
mekânı da cennet olsun.
Filistin savaşı sırasında Türkiye’den bazı gönüllülerin gittiğini ve bunların başında emekli
General Fevzi Kavukçu’nun bulunduğunu, zamanında Türk gazetelerinde okumuştum. Malum sebepler dolayısıyla bu gönüllü birliği de fazla bir
şey yapamadan Türkiye’ye dönmüştü.
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Gelin Gözüyle Kerkük
Eğitim hayatım boyunca sadece not almak için
çalıştığım, Osmanlı tarihinde sürekli pazarlık konusu olan Kerkük’ün adını yıllar sonra eşim Suphi
Saatçi ile tanıştığım zaman duydum. Kısa bir süre
içinde Kerkük’ün asırlardır süren bahtsızlığını,
kültürünü ve insanlarını tanımaya başladım.
Eşimin bir Kerkük sevdalısı olduğunu anladığımda onun yüreğinde kendime de bir yer yapmaya çalıştığımda; tek yolun yine Kerkük üzerinden
olabileceğini anladım. Bu nedenle ben de bir Kerkük sevdalısı oldum. Başta yemekleri, müzikleri,
insanları, sevinçleri ve hüzünlerini paylaşmak üzere yola çıktık. Evlendikten sonra Kerkük’ün dertleri her geçen gün arttı ve dikta zulmünden sonra
herkesin ağzından salyalar akarak iştahla mideye
indirmek istediği bir koca yaralı ceylana dönüştü.
Her tanıdığım Kerküklü ailenin hikâyesinden yüzlerce senaryo çıkabilirdi.
Çoğu geceler kendi sorunlarımızı konuşmadan
Türkmen ailelerin acil yardım bekleyen meselelerini halletmeye çalışıyorduk. Her gün bu dramın
bir gün biteceği inancı ile beklerken ve bundan
daha acısı olmaz derken onu da unutturacak acılar
yaşıyorduk.
Önemli devlet adamlarının cenazesinin kalktığı
Fatih Camisi’nde ilk defa musalla taşları yetmedi ve
Ege’de boğulan şehitlerimizin tabutları sandalye üstlerine kondu. Bu şehitler telef olan binlerce Türkmen
ailelerinden sadece on beşiydi ve Fatih dâhil hiçbir
cami avlusu böyle bir cenaze törenine şahit olmadı.

Lezzetli yemeklerin yer aldığı sofra başında.
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Kerkük’teki aile ortamında.

Zaman zaman en güzel ve özel günlerimizi
unutan eşime en ufak bir sitemde bulunmaya kalktığımda Kerkük’e hizmet benim namus borcum
sen de namusumsun dediğinde söyleyecek hiçbir
söz bulamazdım ve ben de elimden geleni yapmaya çalışırdım. Yaklaşık 25 yıllık hayat arkadaşlığımız sırasında çok Türkmen’le tanıştım. Avrupa’nın
birçok şehrinde tanıştığım Türkmenlerin de aynı
Kerkük aşkı ile yanıp tutuştuğunu gördüm. Tatlı
dilleri Türkiye Türkçesinde olmayan bazı deyimleriyle kısa sürede onlardan biri ve kırk yıllık bir
Türkmen gibi Hoyratlarıyla hüzünlenir, türküleriyle oynar, dozunu hiçbir zaman ayarlayamadığım
yemekleriyle mideme bayram ettirirdim. Onlar da
benim uzun yıllar Kerkük’te yaşamış olduğumu
düşünerek hiç yadırgamadan kendileri gibi Türkmen olduğumu zannederek sevgiyle kucaklarlardı.
Kerkük’e hiç gitmediğimi söylediğimde ise şaşarlar ve “Suphi sizi ne güzel yetiştirmiş” derlerdi.
Oysaki Türkmencemi eşimin yengesi rahmetli Edibe Ablaya borçluyum. Yeni evlendiğimizde yakın
oturduğum süre içinde benimle sürekli Türkmence
konuşarak ve devamlı Kerkük’ü anlatarak kısa bir
süre içinde beni Türkmen yapmıştı. Bu arada onu
da rahmet ve minnetle anmak isterim.
Evlendikten sonra her bayram sabahı eşim
bayram namazına giderken kalkar, kahvaltı hazırlar giyinip bayramlaşma merasimini beklerdim.
Bayramlaşma merasiminden sonra bayram harç-
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Şehit Türkmen Lider Necdet Koçak’ın mezarı başında.

lıklarımızı alır ve bir sonraki bayramı Kerkük’te
kutlayacağımız hayalini kurardık.
Hiçbir zaman bunun bir gün gerçek olacağını
düşünmedim; ancak umutsuzluk kâfirlere mahsus
olduğundan eşimin bu konudaki umut ve heyecanını bozmak istemezdim. Zaman zaman bugün
23 yaşında olan kızıma da bizim hiçbir zaman
Kerkük’ü göremeyeceğimiz fikrini empoze etmeye başladım. Dikta rejiminden sonra herkes
Kerkük’ün mahvolduğunu söylediğinden benim
beynimde hayal ettiğim Kerkük’ü bulamama korkusu ile ve güvenlik nedeni ile gitmedim.
Ancak bir ay önce eşim “size bir müjdem var
hazırlanın Kerkük’e gidiyoruz” dedi. Kızımla ben
birbirimize bakarak yeni bir hayal dünyasına daldık. Ertesi günü Kerkük’te patlayan bombalar,
ölüler ve yaralılar hakkında dinlediğimiz haberler,

Yeniden inşa edilen Taşköprü’nün üzerinde.
10
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kısa süreli bir tereddüt geçirmemize neden oldu ise,
bu defa kararlıydık ve bu kararımızdan bizi vazgeçirirler korkusu ile kimseye söylemeden Erbil’e
uçtuk. Duhok’taki üniversiteler toplantısı sırasında biraz havayı kokladık ve sanki Türkiye’de Güneydoğuda bir şehirde gibi üç gün geçirdik. Erbil’e
geldiğimizde muhteşem Erbil Kalesi ve tarihi çarşısındaki Erbilli Türkmenler, Kerkük’e vuslata az
kaldığı heyecanını yaşattı. Erbil’deki son gecemizde yine patlamaların olduğunu ve Kerkük’e gitmememiz gerektiğini söyleyen telefonlara rağmen bu
defa kesin kararlıydık. Bu kadar yaklaşmışken geri
dönüş yoktu ve Allah’ın dediği olur diyerek sabahı
bekledik. Bizim gitmeye korktuğumuz yerlerde insanlar yıllardır acı, korku, yokluk ve gözyaşı içinde
yaşadılar ve yaşamaya devam edecekler. Bizim bu
sevdadan vazgeçmeye hiç niyetimiz yoktu. Erkenden kahvaltımızı edip lobide Kerkük’ten gelecek
arabayı beklemeye başladık. Kısa bir süre sonra
kızım Banu’yla ikimiz birbirimizin yüzüne bakarak aynı şeyleri düşünüyor ve çocuklar gibi muzip
muzip gülüyorduk. Yola çıktığımızda “sen sola
bak ben sağa sonra birbirimize anlatırız” diyerek
bir anını bile kaçırmadan yolun keyfini çıkarmaya
başladık.
Yol boyunca gördüğümüz Kuştepe, Altunköprü, Daraman Köyü ve Baba Gürgür’ün alevleri
Kerkük’e geldiğimizin müjdecisiydi. Kerkük’ün
şehir silueti insana “Cami yıkılsa da mihrap yerinde” sözünü hatırlatıyordu. Bir mimar gözüyle baktığım Kerkük’ün şehir planı, Duhok ve Erbil’den
daha etkileyici idi. Dokuz yıldır Kerkük’ü görmeyen eşimin gösterdiği yerlerin hangi birine bakacağımızı bilemiyorduk. Heyecan son haddindeydi
ve Bağdat Yolunda bir evin önünde durduğumuzda
helhele seslerinin yankısı hâlâ kulağımızda.
Gözyaşları içinde eve girdik. Uzun süren duygulu sayısız öpücük ve kucaklaşmanın ardından
Banu’yla birbirimize zafer işareti yaptık. Gizli
gitmemize rağmen dünyanın en güçlü haber ajanslarına taş çıkartan kulaktan kulağa fısıltı haber
ajansı neticesinde evimiz dolmaya başladı. Her
gelen bizim ilk kez karşılaştığımız bir yeğenimiz
ve onun çocukları, torunları, kızları, oğulları, gelinleri, damatları zihinlerimizi zorlamaya başladı.
Sonunda her bir yeğenimizi ailesi ile fotoğraflayarak yakından tanımaya başladık. Güzel bir Kerkük
sofrası hazırlandığında ise sofrada sadece bayramlarda yapılan latikeyi (erük aşı) gördüğümde bayramların dışında da yapılıp yapılmadığını sordum
ve yapılmadığı cevabını aldım. Niye yaptınız diye
sorduğumda ise bugün bizim için bayram diyerek
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Kâfiye SÜTÇÜOĞLU SAATÇİ
bizim başımızı bir kez daha büyük ettiler.
Kerkük ve yemekleri hakkında bir şey yazmak
istemiyorum; çünkü o ayrı yazı dizisi olur. Ancak
düşündüğün her şey cennette önüne gelecek diye
bize İslam’ı sevdirenlere, benim de bir çift sözüm
var. Eğer cehennemde cenneti yaşamak isterseniz
Kerkük’e gidin. Beş günün beş saniye gibi geçtiği bir yerde yanık koyun yoğurdundan, levzineye,
kaaktan ve külçeden kâhyaya, birbirinden farklı ve
her biri ayrı lezzette olan içli köftelere, Teze’nin1
bamyasından kaymağa kadar her şeyi midemize,
sevgilerini kalbimize, vatan topraklarının kokusunu ciğerlerimize ve kim ne derse desin bu inançlı
toplumun ve ilahi adaletle o yaralı ceylanın her
geçen gün daha da iyileşeceğini, dışarıdan gelenlerin de Türkmen kültürü altında asimile olacağını gözümüzle gördük, kulağımızla işittik. 4 gün
yağan yağmurdan sonra son günü mezarlık, Kale
ve Kayseri’ye2 yaptığımız kısa ziyaret bu topraklardaki ıslak imzamızdı. Bindiğimiz taksinin Kürt
asıllı şoförünün bile kaç para dediğimizde Türkmen esnafının âlicenap ve cömertliği içinde “benden olsun” demesi de, bizi bu bölgede haritadan
silseler bile, hiçbir zaman silemeyecekleri konusunda güç verdi.

Kerkük Kalesi’ndeki Kayseri’nin giriş kapısında

Şüphesiz Kerkük satırlara sığmayacak kadar
zengin bir şehir. Ancak bu gezimizde ailemizle
hasret giderdiğimizden çok fazla şehri tanıtma
imkânım yok. Beş günde beş yüz kişi ile görüşmek
ABD başkanın bile başarmasının imkânsız olduğu
bir durum.
Kerkük ziyaretimizin en kötü bölümü veda
sahnesi idi. Gözyaşları ile geldiğimiz Kerkük’ten
yine gözyaşları içinde ayrıldık. Gerçek miydi, düş
müydü bilmem ama, orada bulunduğumuz süre
içinde bize hizmette kusur etmeyen eşimin ailesine, ablalarına, abilerine, yeğenlerine, çocuklarına,
gelinlerine, kızlarına, damatlarına ve torunlarına
ve bizi evinde ağırlayan Ata Terzibaşı Ağabeyimize ve onun yeğenlerine, bizden selamını esirgemeyen Bazar esnafına ve çarşıdaki satıcılara, taşına
toprağına sonsuz teşekkürler. Eviniz avadan, huzurunuz daim, kazancınız bol olsun, Mevla’m sizi
her türlü beladan korusun!

Kerkük yemeklerinden örnekler.

Kalasız
Kerkük olmaz Kalasız
Men gedip yine gellem(gelirim)
Siz sağlıkla kalasız…
1. Tazehurmatu’nun
2. Kerkük’te kapalı çarşıya Kayseri denilmektedir.
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Kerkük’ün kültür abidesi Ata Terzibaşı’yı ziyaret.
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Maliki’nin İç ve Dış Politikasında
Ankara-Tahran Ekseni
ABD’nin çekilmesinden bugüne Irak’ta siyasi,
ekonomik ve sosyal krizler tırmanarak devam etmektedir. Irak’ta taraflar arasında yaşanan sorunların geldiği nokta bu sorunların biteceği yönünde
bir görüntü sergilememektedir. Bunun en önemli
sebeplerinden birisi Başbakan Nuri El-Maliki’nin,
ABD askerlerinin çekilmesinin ardından iç ve dış
politikada yaptığı hatalardır.
Siyasi unsurların Bağdat yönetimi üzerinde
hâkimiyet alanını genişletme isteği, Irak’taki tüm
siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarının yolunu
tıkamaktadır. Irak işgalinin ardından Bağdat’ta
kurgulanan siyasi haritanın etnik ve mezhepsel bir
yapı üzerinde oturtulması da bugünkü krizin temel
sebeplerinden birisidir. Bu çalışmada Irak’taki son
olaylar, halk gösterileri, Maliki’nin izlediği iç siyasetin rotası ve Washington ile Tahran’ın Maliki’ye
verdiği destek analiz edilecektir.
Irak’ta Yaşanan Son Gelişmeler ve Maliki
Irak’ta 2011 yılının Aralık ayından beri ciddi bir
güvenlik bunalımı yaşanmaktadır. İlk etapta Irak
Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Tarık El-Haşimi
hakkında çıkan tutuklama kararı ve Haşimi’nin beş
kez idam cezasına çaptırılmasıyla başlayan bir siyasi kriz süreci vardır. Bununla beraber Bağdat-Erbil
yönetimi arasındaki tartışmalı bölgeler (Kerkük,
Musul, Selahattin ve Diyale), petrol anlaşmazlığı,
Peşmerge gücüne Irak İçişleri Bakanlığı tarafından
bütçe tahsis edilmesi, Kürt yönetimine Irak gelirinden verilen %17’lik pay ve tartışmalı bölgelerin güvenliğini sağlama konusunda anlaşmazlıklar siyasi
gerilimin tırmanmasına yol açmaktadır. Öte yandan
taraflar arasındaki rekabet, Irak halkının problemlerini de artırmaktadır. Maliki başkanlığında Aralık
2010’da kurulan Irak hükümetinde varolan siyasi çekişmelerin getirdiği sorunlar şiddeti, etnik ve
mezhepsel gerilimi de tetiklemiştir. Şu hususa dikkat çekmekte fayda vardır ki 2010 yılında kurulan
Irak hükümetindeki çıkar çatışmalarından dolayı
Maliki hükümeti halen bir bütünlük sağlayamamaktadır. Dahası ülkenin güvenliği bakımından en
önemli bakanlıklarından İçişleri, Savunma ve Milli Güvenlik bakanlıkları Maliki’nin bizzat atadığı
*Bilgesam Ortadoğu Uzmanı
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kişilerce vekâleten yönetilmektedir. Bunun temel
nedeni, taraflar arasında bu tür kritik bakanlıkların
Şii-Sünni ve Kürt grupları arasında siyasi anlaşmazlık konusu olmasıdır. Çünkü 2003 yılından bu
yana Irak’ta kurulan tüm siyasi oluşumların etnik
ve mezhepsel bir yapı üzerine oturtulması yanlış
sonuçları beraberinde getirmiştir.
Bu çerçeveden bakıldığında Maliki’nin izlediği
iç ve dış politikanın tutarsızlığı, Irak’ın, bugünkü
siyasi krizinin ve istikrarsızlığının diğer etkenlerinden birisidir. Maliki’nin iç politikadaki hedefleri şu
şekilde özetlenebilir;
1. Sünni Arap politikacıları Bağdat yönetiminden uzaklaştırmak ve Şiilerin etkisini kıracak olası
bir Sünni Arap askeri darbesini önlemek. (Bunun
temel nedeni Saddam döneminde Sünnilerin Irak
ordusunu komuta etmesinden dolayı tecrübeli ve
köklü bir askeri yapıya sahip olmalarıdır.)
2. Kuzey Irak Kürt yönetimine karşı tartışmalı
bölgelerde (Kerkük, Musul, Selahaddin ve Diyale)
ve daha pek çok konuda siyasi, ekonomik ve askeri
anlamda kriz yaşayan, Kürt yetkili ve güvenlik güçlerinden rahatsız olan Türkmen ve Sünni Arapları
kendi tarafına çekmek.
3. Lideri olduğu Dava Partisi’ni diğer Şii siyasi parti ve gruplar arasında etkili konuma getirerek
devletin tüm organlarına hâkim kılmak. Maliki bu
hedefi Washington ve Tahran’ın desteğini alarak
aşamalı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Böylece Dava Partisi’nin Irak’ın yeni Baas Partisi
konumunu almaya başladığı görülmektedir. 17 Aralık 2012 tarihinde sağlık durumunun kötüleşmesi
nedeniyle Almanya’da tedavi görmeye başlayan
Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, cumhurbaşkanlığı görevini muhtemelen artık yürütemeyecektir. Talabani’nin yerine vekâleten geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hudayr El-Huzai ise Dava
Partisi’nin yetkili isimlerinden biridir. Bu çerçevede Dava Partisi, Bağdat’ın siyasi denkleminde hem
Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık (yani Irak
Hükümeti) görevini ele geçirmiş durumdadır.
Maliki’nin iç siyasette takip ettiği politikalar
neticesinde Irak siyasetini tamamen kendi kontrolü
altına aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Aslın-
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Ali SEMİN
da Maliki’nin iç siyaseti dikkatlice okunduğunda
izlediği stratejinin sadece Sünni Arap ve Kürtleri
etkisiz hale getirmeye yönelik olmadığı görülecektir. Maliki, aynı zamanda kendisi ile rekabet eden
Şii siyasetçileri de devre dışı bırakmaya dönük orta
ve uzun vadeli bir strateji izlemektedir. Nitekim
Irak’ın 2003 yılından sonraki Şii ağırlıklı yönetimlerine bakıldığında Maliki, ilk etapta Şiiler içerisindeki rakiplerini saf dışı bırakmıştır. Bu duruma Irak
Eski Başbakanı İbrahim El-Caferi ve Sadr Akımı
lideri Mukteda El-Sadr örnek olarak verilebilir. Maliki, 2006 Haziran ayında Başbakan olduktan sonra
aldığı tavrın neticesinde Caferi Dava Partisi’nden
ayrılarak 31 Mayıs 2008 tarihinde Tayyar El-Islah
El-Vatani (Milli Reform Hareketini) kurduğunu
ilan etmişti. Bunun ardından Sadr’a bağlı Mehdi
Ordusu da Maliki’nin baskıları sonucunda Ağustos
2007’de önce ateşkes ilan etmiş ardından da 2008
yılının Şubat ayında da silah bırakmak zorunda
kalmıştır. Diğer taraftan Irak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Irak Yüksek İslami Konseyi’nin
önemli isimlerinden Adil Abdulmehdi, Irak’taki
siyasi krizin süreklilik kazanmasından dolayı ve
Cumhurbaşkanı’na ait üç yardımcı olmasının gereksiz olduğunu düşünerek istifa etmiştir.
Maliki’nin iç politikası yalnızca Sünnileri veya
Kürtleri rahatsız etmemektedir. Aynı zaman ciddi bir Şii kesim de Maliki’nin siyasi tavırlarından
olumsuz etkilenmektedir. Ancak Şii politikacılar,
Maliki’nin siyasetinden rahatsız olsa dahi İran’ın ve
Şii Mercaiyelerin etkisinden kurtulamamakta ve Şii
birliğini yok edecek herhangi bir adım at(a)mamaktadırlar. Bu nedenle Maliki’nin, Sünni siyasetçileri
tasfiye etmeden önce kendi çevresindeki Şii rakiplerini Irak’ın siyasi sahnesinden uzaklaştırmaya
dönük bir politika izlediği söylenebilir. Maliki’nin
bu adımları atarak hem kendini hem de lideri olduğu Dava Partisi’ni ön plana çıkarmaya çalıştığı bir
realitedir. Tabi burada Maliki’nin izlediği siyasete
Washington ve Tahran’ın verdiği desteği de göz ardı
etmemek gerekir. Maliki’nin bu noktaya gelmesinde
çeşitli etkenler vardır. Bunlardan en önemlisi de 26
Ağustos 2009 tarihinde Irak’ın önde gelen Şii liderlerinden Irak İslami Yüksek Konseyi (IİYK) Başkanı Abdülaziz El-Hekim’in akciğer kanseri tedavisi gördüğü Tahran’da hayatını kaybetmesidir. İki
siyasi aktör arasındaki benzerlikler de Maliki’nin
El-Hekim sonrası Irak hükümetinin başında iki dönem üst üste kalmasını kolaylaştırmıştır. Abdülaziz
El-Hekim’in, hem İran’ın ve ABD’nin Irak’taki
nüfuzunu dengeleyici işlevi hem de Bağdat yönetimi üzerinde Şii-Kürt ittifakında önemli rolü vardı.
Hatta Kasım 2008’de Bağdat-Washington arasınKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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da imzalanan “Stratejik Güvenlik Antlaşması”na
(SOFA) ciddi destek vermiştir. Bu sebeple IİYK
Başkanı Abdülaziz El-Hekim hayatını kaybettikten
sonra Bağdat’ta, Tahran ve Washington yönetimi ile
çalışabilen ve iki tarafın da isteğine uygun davranabilen Maliki, önemli bir Şii aktör haline gelmiştir.
Haşimi ve İsavi
Maliki’nin Tutumu

Olayları

Karşısında

Irak’ın 2011 yılından beri yaşadığı siyasi krizlerin herhangi bir uzlaşmaya veya çözüme kavuşmamasındaki sebeplerin politik taraflar arasında
güvensizlik ve iç rekabet ile bölgesel ve küresel
gelişmelerin gidişatındaki sorunlar olduğunu söylemek gerekir. Irak’ta 2010 yılından beri kurulu olan
hükümetin, kendi içindeki sorunları aşmadan ülkedeki siyasi gerilimi düşürmesi söz konusu değildir.
ABD askeri güçlerinin çekildiği 2011 yılının Aralık
ayından bu yana Irak, siyaset ve güvenlik bağlamında bir çıkmaz sokağa girmiştir. Bu süreçte 20
Aralık 2012 tarihinde Başbakan Maliki’nin talimatı
üzerine El-Irakiye koalisyonunun yetkilisi ve Maliye Bakanı Rafi El-İsavi’nin Bağdat Yeşil bölgedeki
evine güvenlik güçleri tarafından baskın düzenlenmiştir. Baskında, İsavi’nin korumaları terör örgütü
kurmak ve yönetmek gerekçesi ile tutuklanmıştır.
Bu çerçevede Maliye Bakanı İsavi’nin korumalarına yönelik çıkarılan tutuklama kararına tepki olarak
Irak’ın Anbar vilayetinde Sünni Araplar gösteriler
düzenlemeye başlamıştır. 21 Aralık 2012 tarihinde
Anbar vilayetinde başlayan gösteriler Musul, Kerkük, Diyale ve Felluce’ye kadar yayılmıştır.
Bu noktada “Irak’taki gösteriler Sünni Arapların
gösterisi mi, yoksa belli başlı aşiret ve aşiret reislerinin tepkisi mi?” sorusuna cevap aramak gerekmektedir. Hatta bu soru bir başka şekilde daha sorulabilir: “Maliye Bakanı İsavi olayında Maliki’ye tepki
gösteren Sünni Araplar neden Haşimi meselesinde
sessiz kaldılar?”. Bu sorulara verilecek cevapları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
1. Anbar ve Irak’ın diğer kentlerindeki protestolar Sünni Arap kesiminin tepkisinden ziyade
bazı Arap aşiretlerine ait bir eylem olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Maliki’nin Maliye Bakanı
Rafi İsavi’nin korumalarıyla ilgili tutuklama kararı
çıkarmasıyla Sünni kentlerde başlayan gösteriler,
İsavi’nin Sünni bir lider olmasından ötürü değildir.
Bunun sebebi, İsavi’nin Sünni bir Arap aşireti olan
Duleyim aşiretinin ferdi olmasıdır.
2. İsavi’nin, evine yapılan baskın neticesinde
korumalarının gözaltına alınmasına karşın Bağdat’ı
veya Irak’ı terk edip kuzeye veya yurt dışına kaçmayı tercih etmemesi, Sünni Arapların desteğini alma-
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sındaki en büyük etkenlerden biridir. Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Tarık El-Haşimi eğer Bağdat’ı
terk edip kuzeye ve ardından da Türkiye’ye yerleşmeseydi, Anbar’daki Sünni Arap gösterilerinin benzerleri Haşimi lehinde de ortaya çıkabilirdi. Dolaylı
olarak Maliki’nin etkisi altındaki Irak yargısı tarafından dışlanan veya hakkında tutuklama kararı çıkartılan her siyasetçinin Bağdat’ı terk edip kaçması,
Irak kamuoyunda ciddi bir güvensizliği beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla İsavi’nin ne Bağdat’ı
ne de Irak’ı terk etmesi halk nezdinde de kendisine
olan güveni artırmıştır.
3. Aşiretlerin Irak’taki protestoların başını çekmesi Sünni Arapların tamamının protestolara destek
vermemesine de sebep olmaktadır. Sünni aşiretler
arasındaki çıkar çatışması sebebiyle Sünnilerin bir
bütün olarak belli bir siyasi aktöre veya eyleme destek vermesi mümkün değildir. Bazı Sünni Araplar,
tartışmalı bölgelerde Kürtlere karşı uygulamaya koyduğu politikalardan memnun oldukları için Maliki’yi
desteklemektedirler. Ancak şu hususu belirtmekte
fayda vardır ki Maliki Sünni politikacılara yönelik
izlediği dışlayıcı siyasetin dozajını artırdığı takdirde Sünni Arapların tepkisini çekebilir. Bu bağlamda
Maliki’nin, terörle mücadele kapsamında uyguladığı
politikaları, Sünni Arapların tamamının tepkisine yol
açmadan gerçekleştirmesinde fayda vardır.
Gelinen noktada Maliki’nin Haşimi olayında
Sünni Arapların büyük bir kısmını inandırmakta
başarılı olduğu ifade etmek mümkündür. Başka
bir tabirle, Haşimi’nin Irak’ı terk edip yurtdışına
kaçmasının Sünni Araplarda şüphe uyandırdığı
görülmektedir. Haşimi’ye yönelik suçlamaların bir
benzerini Maliye Bakanı Rafi El-İsavi’ye de yapılması, Sünni Arapları endişeye sevk etmektedir.
Maliki’nin sürekli Sünni Arap politikacıları hedef
tahtası haline getirmesi ve dışlamaya devam etmesi durumunda ülkeyi kaotik bir ortama sürüklemesi
kaçınılmazdır. Çünkü Maliki hükümetinin Sünni
politikacıları tecrit etme girişiminin sonucunda sadece etnik ve mezhepsel (Şii-Sünni) gerilim tırmanmayacaktır. Aynı zamanda Irak’ta yeni bir çatışma
olarak aşiretler arası gerilim de olası gelişmelerden
birisi haline gelecektir. Bu durum Irak’ın ikinci bir
Libya olmasına sebep olabilir.
Irak’taki Siyasi Krizin ve Güvenlik Problemlerinin Türkmenlere Yansıması
ABD’nin Irak’ı işgalinden bu yana Türkmenler, Irak’ta ve bölgede yaşanan siyasi gelişmelere
ve olaylara ayak uydurmakta zorluk çekmektedir.
Türkmenler hem Irak’taki siyasi dengelerden uzaklaştırılmakta hem de kendi içlerinde çok önemli
sorunlar yaşamaktadır. Özellikle ABD’nin Irak’ı
14
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işgal etmesi sürecinde Iraklı muhalif grupların toplantılarına katılsalar da Türkmenlerin yaşanan gelişmelere hazırlıksız yakalandıkları ifade edilebilir.
Çünkü Irak’taki siyasi ve askeri gelişmelerle baş
edebilecek bir politik organizasyona sahip ol(a)mamaları nedeniyle günümüzde pekçok sorunla karşı
karşıya kalmışlardır. Irak’taki tartışmalı bölgeler ve
kriz alanlarının hemen hemen tamamı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir. Irak’ta gerçek
anlamda bir Türkmen gücünün olmaması siyasi arenada Türkmenlerin etkisinin zayıf olmasını da beraberinde getirmektedir. Siyasi tecrübenin eksikliği
ve uluslararası kamuoyundan destek alınamaması
da Türkmenlerin bölgede bir güç olmasının önünde
engeldir. Türkmenlerin yaşadıkları sorunlara örnek
verecek olunursa, Kerkük ve Selahaddin vilayetlerine bağlı bir Türkmen ilçesi olan Tuzhurmatu’da
Türkmen vatandaşlarına ve yetkililerine yönelik
suikastlar, saldırılar ve kaçırma eylemleri hız kazanmıştır. Tuzhurmatu ilçesindeki Ahmet Asker
isimli bir Türkmen gencinin uğradığı silahlı saldırı
sonucunda öldürülmesinin ardından 23 Ocak 2013
tarihinde düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşen
canlı bomba saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden 100’e yakın Türkmen bulunmaktadır. Diğer
yandan 3 Şubat’ta Kerkük’te Polis Müdürlüğü’nü
hedef alan patlamada 33 kişi ölmüş ve 70 kişi de yaralanmıştır. Türkmen bölgelerine yönelik şiddet ve
saldırıların temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Türkmenlerin Irak’ta yaşanan siyasi krizlerde
tarafsız kalması ve tüm siyasi unsurlara mesafeli durarak Bağdat’tan kopmaması bu saldırıların altında
yatan temel sebeplerden biridir. Ayrıca Türkmenler,
Bağdat-Erbil ilişkilerindeki tartışmalı bölgeler hususunda haklı olarak Bağdat’ı muhatap almaktadır.
Irak’ta yaşanan sorunların neticesinde olası bir bölünme durumunda ise, Türkmenlerin taraf belirlemesi gerekebilir. Irak’ta siyasi unsurlar arasında güç
mücadelesi devam ettikçe başta Kerkük olmak üzere
Türkmenlerin yoğun ve etkili olduğu bölgelerde yukarıda belirtilen nitelikte olaylar artacaktır. Türkmenler son bir yıldır oldukça kritik bir süreçten geçmektedir. Eğer Türkmen siyasetinin karar mekanizmaları
bu tür senaryoların önüne geçemezse, Türkmen bölgeleri ileride hedef haline gelebilir. Şu noktaya değinmek gerekir ki Irak’taki son gelişmelere dönük
siyasi bir yol haritası oluşturmamaları Türkmenlerin
Bağdat-Erbil/Bağdat-Anbar ekseninde sıkışmalarına
sebep olabilir. Irak etnik bir yapıdan ziyade mezhepsel yapıya dayalı bölündüğü takdirde de bundan en
çok zarar gören Türkmenler olacaktır.
2. Türkmen bölgelerinin hedef alınması, Türkmenleri ekonomik olarak da zayıflatmaktadır. Türk
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şirketlerinin kuzey Irak’taki bütün alt yapı işlerindeki
(inşaat, petrol arama ve çıkarma gibi) faaliyetleri de
Türkmenlere karşı yapılan saldırıların artmasındaki
nedenlerden biri olabilir. Kuzey Irak’taki alt yapı
işlerinin bitmesiyle birlikte bu şirketlerin Türkmen
bölgelerine (Kerkük, Musul, Selahaddin ve Diyale)
yönelmesi söz konusudur. Bu şirketlerin Türkmen
bölgelerinde faaliyet göstermesi demek, Türkmen iş
adamlarının ve vatandaşlarının kalkınması demektir. Çünkü Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde
muhtemelen tüm projeler Türkmen ortaklığıyla gerçekleşecektir. Böylece orta ve uzun vadede Türkmen bölgelerinde gerçekleşen kalkınma ve alt yapı
işlerinin Türkmenleri ekonomik olarak yükseltmesi
beklenebilir. Bu açıdan Türkmen bölgelerinde güvenlik sorununu canlı tutmak, saldırılarla şiddet ve
kaos ortamı oluşturmak ve herhangi bir yerli/yabancı şirketin söz konusu bölgelerde yatırım yapmasını
engellemek de Türkmenlerin güç kazanmaması için
gerçekleştirilen faaliyetler arasındadır.
3. Bir diğer sebep ise, ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle birlikte 1990’lı yıllarda kuzey Irak’ta kurulan Irak Türkmen Cephesi’ne (ITC) bağlı güvenlik
gücünün feshedilmesidir. Aslında Türkmenlerin en
çok askeri güce ihtiyacı olduğu bir dönemde böylesi bir girişimde bulunulması düşündürücüdür. Türkmenlerin, ABD sonrası Irak’ta askeri gücü olmadan
kendi bölgelerini korumaya çalışması mümkün görünmemektedir. Hemen hemen tüm Türkmen bölgeleri baskı ve şiddete maruz kalmaktadır. ABD’nin
Irak’tan askerlerini çekmesinin ardından ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlık ve güvenlik sorunlarından
en çok Türkmen bölgeleri zarar görmektedir. Bu
bağlamda Bağdat Merkezi Hükümeti tarafından
Türkmen bölgelerinde Türkmen askeri gücünün
kurulması artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde Türkmen bölgelerindeki saldırıların engellenmesi pek
de mümkün görünmemektedir. Burada şu hususa
dikkat çekmekte yarar vardır, Türkmenler de artık
aktif bir şekilde Irak’ın güvenlik güçleri içerisinde
yer almak için çaba harcamalıdır. Dolayısıyla tüm
Türkmen siyasi parti, örgüt ve oluşumları Irak’ın
güvenlik gücünde yer almak üzere Türkmen gençlerini teşvik etmeleri gerekmektedir.
Türkmenlerin Irak’ta yeni bir siyasi ve askeri yol haritası oluşturması gerekmektedir. Bağdat
Merkezi Hükümeti’nden izin alarak yasal yollarla
kendi bölgelerini korumak amacıyla bir Türkmen
Güvenlik Gücü’nün kurulmasının şart olduğu ortadadır. Irak’ta yaşanan siyasi kriz sürecinde politik olarak Türkmenler bazı kazançlar elde etse
de, güvenlik ve kalkınma bakımından Türkmen
bölgeleri tehdit altındadır. Bu sebeple Türkmen
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bölgelerinin korunması konusunda sadece Bağdat
Hükümeti’nden Türkmen güvenlik gücünün kurulması için bir talepte bulunulmamalıdır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD’ye
de bu tür taleplerin iletilmesinde fayda vardır. Öte
yandan Türkmenler, Irak ve bölgedeki gelişmeleri
takip ederek, Türkmen siyasetini bölgeselleştirmelidir. Buna ek olarak Türkmenlerin, Irak’ın tüm
kesimiyle ilişkilerini güçlendirmesi ve Türkmen sorununu anlatması da önemli bir diğer husustur. Ayrıca Irak’ta 20 Nisan 2013 tarihinde yapılacak yerel
seçimlerde Türkmenler hazırlıklı olmalıdır. Irak’ta
yerel seçimlerden sonra siyasi dengelerin değişmesi beklenmektedir. Bu nedenle Türkmenler, Irak’ta
beklenen yeni siyasi denklemde etkin bir biçimde
rol alma fırsatını dikkatlice takip etmeli ve hazırlıklı olmalıdır.
Washington-Tahran ve Ankara Ekseninde
Maliki Faktörü
ABD’nin Irak’ı işgali sürecinde ve sonrasında
bölgesel olarak İran’ın kazançlı çıktığı görülmektedir. Çünkü bölgedeki baş düşmanı olarak kabul
edilen Sünni Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesi, Tahran’a karşı bölgesel bir tehdidin kalkması
anlamına gelmektedir. Her ne kadar Saddam devrilse de ve İran, ABD ile komşu olsa da aslında her
iki ülkenin Irak’taki siyasi gelişmeler sürecinde dolaylı/doğrudan müttefik olarak hareket ettikleri de
ifade edilebilir. Özellikle 2005 yılının Ocak ayında
yapılan Irak seçimlerinden beri Irak’taki politik süreci Washington ve Tahran birlikte yürütmektedir.
ABD’nin zaman zaman İran’ın Irak’taki nüfuzuna
sessiz kalması veya üstü örtülü destek vermesi,
Tahran yönetiminin Şii siyasi liderleri kontrol edebilmesiyle bağlantılıdır. ABD, Irak’taki Şii nüfusunu tek başına kontrol edemediğini bilmekte ve bu
sebeple Tahran’ın Bağdat üzerindeki nüfuzuna göz
yummaktadır.
Öte yandan ABD sonrası Irak’ta siyaset, büyük
ölçüde İran’ın kurdurttuğu veya yönlendirdiği parti, örgüt ve kişiler tarafından tasarlanmaktadır. Bu
sebeple Irak’ın siyasal ve demografik yapısı değişmediği müddetçe İran’ın nüfuzu devam edebilir. Şu
noktayı belirtmek gerekir ki İran, Irak’ta kendisine
alternatif olabilecek bir Şii devletinin kurulmasını
desteklememekte ancak Bağdat yönetiminin Şiilerin etkisinde olmasını istemektedir. ABD ile belki
de anlaştığı konulardan biri de sözü edilen Şii devletinin kurulmasını desteklememe konusudur. Bu
nedenle ABD, askerlerini Irak’tan çektikten sonra
Irak’ta hem kendisinin hem de İran’ın kontrol edebileceği bir yönetimi Bağdat’ta bırakmanın hesabını
yapmış gibi bir görüntü vermektedir. ABD’nin bu
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sebeple Maliki’nin izlediği iç ve dış politikaya karşı
herhangi bir adım atmadığı ve sessiz kaldığı ifade
edilebilir. 7 Mart 2010 tarihinde yapılan Irak genel
seçimlerinde, Irak konusunda Washington-Ankara
ve Tahran üçlüsünün stratejilerinin uyuşmadığı ortaya çıkmıştır. Ankara, Irak eski Başbakanı laik Şii
Arap Eyad Allavi başkanlığındaki El-Irakiye listesini desteklerken, Tahran Irak Başbakanı Maliki’nin
kurduğu Kanun Devleti listesini desteklemiştir.
Washington ise, Irak’ta uzlaşı hükümetinin kurulması adı altında Tahran’ın olumlu baktığı Maliki’ye
destek vermiştir. Dolayısıyla Tahran ve Washington
Maliki üzerinde anlaşarak ve Iraklı siyasi unsurları uzlaşmaya zorlayarak Erbil anlaşması ile Bağdat
Hükümeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Maliki üzerinde varılan görüş birliğinin sebepleri şu şekilde
sıralanabilir:
1. Maliki, 2006 yılında Başbakan olmasıyla beraber Irak’ta işgale karşı Şii direnişi olarak bilinen
Mukteda El-Sadr’a bağlı Mehdi ordusunu Tahran’ın
desteğiyle bastırabildi. Maliki, buna ek olarak ElSahva’yı El-Kaide ve terör örgüleriyle mücadele
hedefiyle kurarak bazı Sünni bölgelerde aşiretlerin
desteğini almıştır.
2. Bağdat-Washington arasında 2008 yılında
imzalanan anlaşmada Maliki, Tahran’ın da desteğini alarak kilit bir rol oynamıştır. Bunun sonucunda
Washington’ın Maliki’ye desteği artmıştır. Maliki,
bu tür girişimleri sonucunda Washington ve Tahran
için güvenilir bir Şii politikacı konumuna gelmiştir.
Başka bir ifadeyle Maliki, Şii politikacılar içinde
İran-ABD arasında önemli bir denge unsuru olarak
durmaktadır. Çünkü Maliki, Irak-İran-ABD üçgeninde önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır.
Sözü edilen tüm nedenler göz önünde bulundurulduğunda, Maliki’nin iç ve dış politikada Tahran
ve Washington’un desteğini alarak bir takım kararlar aldığını ifade etmek mümkündür. Bilhassa
2009 yılında vefat eden Irak İslami Yüksek Konseyi Başkanı Abdülaziz El-Hekim’den sonra İranABD arasında Irak’ta dengeyi koruyacak Şii bir
politikacının bulunması şart olmuştur. Dolayısıyla
Maliki’nin hem İran’la hem ABD ile anlaşan tek
Şii aktör olduğu unutulmamalıdır. Fakat Tahran ve
ABD’nin desteğine rağmen 26 Ocak 2013 tarihinde
Irak Parlamentosu, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanlık görev süresini iki dönemle sınırlamıştı. Söz konusu görev süresiyle ilgili yasa tasarısı için yapılan oylamada 170 milletvekili olumlu
oy kullanmıştır. Bu açıdan bakıldığında ABD’nin
askerlerini çektikten sonra Irak’ta Kürtlerden çok
Şii akımlarına destek vermeye başlamasını, Bağdat
yönetimindeki siyasi krizlerde ve Bağdat’ın Kuzey
16
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Irak Kürt yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlıklarda
sessiz kalmasını da bu sebeple açıklanabilir.
Sonuç
Orta Doğu bölgesinde yaşanan değişim süreci
ve Arap uyanışı ile birlikte Irak da yeni bir siyasi
dönemece girmiştir. Bir taraftan Maliki’nin, iç politika çerçevesinde Sünni Arapların Irak’ın siyasi
sahnesinden uzaklaştırmaya devam edeceği, diğer
taraftan da ülkede her geçen gün artan şiddet ve
saldırıların etkisini uzun süre koruyacağı görünmektedir. Maliki’nin uygulamaya koyduğu iç politika doğrultusundaki yanlış strateji sadece Bağdat
yönetimi içerisinde Şii-Sünni gerginliğini körüklememektedir. Aynı zamanda Şii-Şii çekişmesini de
önümüzdeki dönemde meydana getirebilir. Aslında
Şii din adamları ve politikacılarının önemli bir kısmı Maliki’nin uyguladığı politikalardan rahatsızdır.
Ancak Irak’taki Şiiler de Kürtler gibi işgal sonrası elde ettikleri imtiyazları ve stratejik önemlerini
kaybetmekten çekindikleri için Maliki’ye karşı sessiz kalmaktadır. Dahası İran’ın Maliki’yi desteklemesi diğer Şii kitleleri üzerinde ciddi bir etkendir.
Irak’ta yaşanan siyasi krizden bu yana, Maliki’nin
lideri olduğu Kanun Devleti’nin de içinde bulunduğu Irak Ulusal İttifakı (Şii) içerisinde kopmalar
ve tartışmaların yaşandığı pek basına yansımasa da
hissedilmeye başlanmaktadır. Bu durum 2014 yılındaki genel seçimlerde Şii ittifakının rotasını değiştirebilir. Şu etkene değinmekte yarar vardır: Şiiler
Şii politikacısına tepkili olabilirler, ancak Şiilerin
Bağdat yönetimindeki Şii etkisine zarar verecek bir
eylemde bulunmaları zor görünmektedir.
Diğer yandan Irak üzerinde yaşanan bölgesel
güç mücadelesinin bu gelişmelerdeki tesiri büyüktür. ABD’nin askerlerini çekmesiyle birlikte Irak’ta
doğan boşluğu doldurmak için İran-Türkiye ve
Körfez ülkeleri arasında bir rekabet ortaya çıkmıştır. Bu durumun Irak’ı artık bölge ülkeleri arasında
paylaşılamaz bir konuma taşıdığı ifade edilebilir.
Bu güç mücadelesi ve hesaplaşmalar Irak’ı siyasi
açıdan ve güvenlik anlamında kaosa sürüklemektedir. Bu bağlamda bölgesel bir aktör olarak Türkiye,
Irak’ta denge unsuru olmalıdır. Çünkü Irak’ta Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin, Türkiye’yi bölgesel bir denge unsuru olarak gördüğünü ifade etmek
mümkündür.
Özetlemek gerekirse, Irak’taki siyasi haritanın
etnik ve mezhepsel temeller üzerinde kurulmasından
dolayı ülkedeki siyasi birlikteliğin sağlanması zordur.
Irak’ın ciddi bir toplumsal, sosyal ve siyasal uzlaşıya
ihtiyacı vardır. Araplar, Kürtler ve Türkmenlerden
oluşan çoğulcu bir hükümetin kurulması ülkede istikrarın sağlanabilmesi için önkoşul haline gelmiştir.
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Tuzhurmatu Türkmen’dir
Değerli Şair Ali Marufoğlu Üstadımıza
En Derin Saygılarımla…
Bütün cihan bilsin tarih boyunca
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Halkıyla diliyle soylu soyunca
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Tarihte şan verdi boyun eğmedi
Hür yaşadı halkı zulmü övmedi
Mazluma miskine asla değmedi
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Temizdir asildir halkı ulusu
Hain değil kurmaz kimseye pusu
İyilik düşünür her zaman usu
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Tuzhurmatu yüreğimin başında
Aşkı çağlar gözlerimin yaşında
Türkmen saklı toprağında taşında
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Aksu gibi gönlü duru temizdir
Tarihten ulaşan silinmez izdir
Ben veya sen değil o hepimizdir
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Düşman ona daim plan kursa da
Dört yandan etrafın yadlar sarsa da
Yeri göğü alt üst edip yarsa da
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir

Bir ağızdan cümle beyi söylüyor
Çevresinde oba köyü söylüyor
Kime sorsan aynı şeyi söylüyor
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Çağırın toplansın erlerin merdi
Söylensin bu toprak kaç şehit verdi
O Türkmeneli’nin en aziz yurdu
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Her gecenin elbet vardır sabahı
Sığınmaya geniş Hakk’ın penahı
Dinle bak ne diyor yüce Allah’ı
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir
Oğuz der ki Türkmeneli hakkıyçün
Pirim Hacı Bektaş Veli hakkıyçün
Onki* İmam Hazret Ali hakkıyçün
Tuzhurmatu Türkmen oğlu Türkmen’dir

* Oniki

Osman OĞUZ
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Tuzhurmatu’da Türkmen Katliamı
“23 Ocak 2013 Çarşamba günü Irak’ın Selahaddin vilayetine bağlı nüfusunun çoğunluğunu
Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu ilçesinde
bir Türkmen yetkililerin de katıldığı Seyid Şuheda Hüseyniyesinde yapılan bir cenaze töreninde canlı bombayla düzenlenen saldırıda 24 kişi
hayatını kaybederken, 90’a yakın kişi de yaralandı.” Olaya böyle bakıldığında Irak’ta artık sıradanlaşan bir haber gibi görünmektedir. Ancak
detaylarına bakıldığında tamamen Türkmenlere
ve Türkmen liderlere yönelik bir katliam girişimidir. Özellikle 16 Kasım 2012’de KYB güçleri
ile Başbakan Nuri El-Maliki’ye bağlı Dicle Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı birlikler arasında
çıkan çatışmadan sonra daha fazla gündeme gelen
Tuzhurmatu’da Türkmenlere yönelik ağır bir şiddet dalgası söz konusudur.
Tuzhurmatu, 1970’lerden önce Kerkük’e bağlıyken, daha sonra 1976’da oluşturulan Selahaddin
vilayetine bağlanmıştır. Mevcut nüfusu 150 bine

Tuzhurmatu şehitleri.
*Orsam Ortadoğu Uzmanı
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yaklaşmakta ve nüfusun çoğunluğunu Türkmenler
oluşturmaktadır. Aynı zamanda Kürt ve Arapların
da yaşadığı Tuzhurmatu, 2003 sonrası özellikle
Kerkük’te olduğu gibi Kürt nüfusun yoğun olarak
göç ettiği bir ilçe olmuştur. Ancak tarihi, kültürel,
toplumsal ve siyasal özellikleri itibariyle tam bir
Türkmen yerleşimi olan Tuzhurmatu, 2003 sonrasında da Türkmen siyasetinde önemli bir yer edinmiştir. Irak’ta Türkmenlerin en etkili siyasal kuruluşu olan Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) belki
de en etkili il teşkilatı Selahaddin olup, merkezi
Tuzhurmatu’dadır.
Şimdi ITC’nin Başkan Yardımcılığını yürüten
ve aynı zamanda Selahaddin İl Meclisi üyesi olan
Ali Haşim Muhtaroğlu’nun öncülüğünde oluşturulan ITC Selahaddin İl Başkanlığı, 2003’ten itibaren Selahaddin ve Tuzhurmatu’da son derece
etkili bir politika izlemiştir. Aynı zamanda Irak
siyaseti içerisinde etkin olan ve Tuzhurmatu’dan
çıkan Abbas Beyati, Gençlik ve Spor Bakanı Casim Muhammed Cafer, Fevzi Ekrem Terzi, Feryad
Tuzlu gibi önemli isimler Türkmenlerin güçlü bir
biçimde ayakta kalmasını sağlamıştır. Bu yüzden
Türkmenlere yönelik bozma girişimleri her daim
devam etmiştir. Ancak 2012 yılı Tuzhurmatu’daki
Türkmen varlığı hiç olmadığı kadar sarsılmıştır.
Kasım 2012-Ocak 2013 arasındaki 3 aylık süreçte Türkmenlere yönelik ölü ve yaralı sayıları ile
yıkılan ve zarar gören mülklerin yüzlerle ifade
edildiği 5 büyük şiddet eylemi yaşanmıştır. Özellikle 17 Aralık 2012 günü sabah erken saatlerde
Tuzhurmatu’daki Türkmen mahallerinden biri
olan Çakkale Mahallesinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırı ve 23 Ocak 2013’te cenaze
merasiminde düzenlenen saldırının yıkımı ağır
olmuştur. Türkmenler, Irak hükümetinden koruma talep ederken, Irak hükümeti güvenliği sağlamakta yetersiz kalmıştır. Türkmenler bir Türkmen
gücünün kurulmasını ısrarla talep etmektedir.
Öte yandan 23 Ocak 2013’te yapılan saldırının hedefi açıkça kendini belli etmiştir. 22 Ocak’ta bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Tuzhurmatu Sağlık Müdürlüğünde çalışan ve aynı zamanda
Ali Haşim Muhtaroğlu’nun da kayınbiraderi olan

Sayı/Issue 57 العدد

Ocak-Mart/January-March 2013 آذار-كانون الثاني

Bilgay DUMAN
Ahmet Salah Asker isimli gencin cenaze töreninde
yapılan saldırı, çok açık bir şekilde Türkmenleri
hedef almıştır. Bununla birlikte cenaze törenine
katılan isimler de göz önünde bulundurulduğunda
bu saldırının planlı olduğu görülmektedir. Zira cenaze merasimine Ali Haşim Muhtaroğlu’nun yanı
sıra Türkmen yetkililerden Selahaddin Vali Yardımcısı Ahmet Koca, Kerkük İlçe Meclis Başkanı Münir Kafili, Kerkük İlçe Meclisi Üyesi Sami
Kolsuz, ITC eski Başkanı Sadettin Ergeç, ITC Selahattin İl Başkanı Haydar Kasapoğlu, ünlü yazar
ve şair Mehmet Mehdi Bayat gibi isimlerle birlikte ismini anamadığımız Türkmen ileri gelenleri
ve halktan yoğun katılım olmuştur. Saldırıda Ali
Haşim Muhtaroğlu, Ahmet Koca, Münir Kafili ve
Sadettin Ergeç yaralanmış, Mehmet Mehdi Bayat
ve bazı Türkmen yetkililer de hayatını kaybetmiştir. Buradan hareketle yapılan saldırının doğrudan
Türkmenleri hedef aldığı görülmektedir. Bu katliam niteliğindeki saldırıyla Tuzhurmatu’daki Türkmen birliği ve bütünlüğü bozulmak istenmektedir.
Irak’ta 20 Nisan 2013’te yapılacak yerel seçimlerde Türkmenler ilk kez Selahaddin’de tek liste ile
seçime katılacaktır. Daha önceki seçimlerde ayrı
listeler oluşturan Türkmenler, burada çok önemli
bir birliktelik göstermiştir. Yani daha önce yaşanan
ayrışma ortadan kalmış ve Türkmenler tek güç halinde seçimlere katılma kararı almıştır. Bu durum
Tuzhurmatu’da zaten güçlü olan Türkmen dokusunu daha da güçlendirecektir. Tuzhurmatu üzerinde emelleri olan tarafların işine gelmeyecektir.
Bu nedenle Tuzhurmatu’da Türkmenler zayıflatılmak istenmektedir. Ayrıca Tuzhurmatu’da yaşayan
Türkmen nüfusun tamamının Şii olmasına rağmen
Türkmen kimliklerini ön planda tutmaları, Türkmenleri mezhebi olarak ayrıştırılması politikasının
önüne geçmektedir. Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen halk sadece “Türkmen” oldukları için ezildiklerinin farkındadır. Irak merkezi hükümetindeki
ağırlığın Şiilerde olmasına rağmen Tuzhurmatu’ya
hiçbir desteğin sunulmaması bunun bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.
Türkmenlerin yaşadığı baskı ve şiddet sadece Tuzhurmatu ile sınırlı değildir. Bugün olaylar
belki Tuzhurmatu’da patlak vermiştir. Ancak önümüzdeki dönemde diğer Türkmen bölgelerinde
aynı olayların yaşanması muhtemeldir. Türkmenler korumasız kalmakta ve daha da önemlisi oynanan siyasi oyunlarla Türkmen kimliği ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Irak’taki yapı içerisinde
mezhebi olarak bölünmeye çalışılan Türkmenler,
kimliklerini koruma çabası içerisindedir. Yıllarca
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Saddam Hüseyin rejimi altında ezilen Türkmenler,
dışarıdan baskı gördükleri için daha fazla birbirine
tutunmuş ve böylece kimliklerini koruyabilmiştir.
Irak’taki her rejim döneminde uğradıkları asimilasyon politikalarına rağmen kimliğini koruyan
Türkmenler, bu tarz olaylarla daha fazla kimliklerine tutunmaktadır. Bu yüzden Türkmenlerin
şiddet eylemleri karşısında Türkmenlerin kenetleneceği söylenebilir. Ancak bu yeterli değildir.
Irak hükümeti Türkmenleri korumakta yetersiz ve
isteksiz davranmaktadır. Bu durum bütün tarafların hükümeti olduğunu savunan Irak hükümeti yetkililerinin söylemleri ile ters düşmektedir. Burada
Türk kamuoyunun da eksikliği ortadadır. Birkaç
gazete ve internet sitesinde yer alan küçük haberler
dışında Irak’taki Türkmen katliamı görmezden gelinmektedir. Aynı zamanda Türkiye’deki Türkmen
kuruluşları da Türkiye’de kamuoyu ve lobi oluşturabilecek düzeyde faaliyetler yapamamaktadır. Bu
açıdan etkili ve yetkili mekanizmaların harekete
geçirilebilmesi için Türkiye ve diğer ülkelerdeki
Türkmen örgütlenmelerinin de daha aktif çalışması gerekmektedir. Irak’ta bir halk yok edilirken bu
sessizlik ve hareketsizlik düşündürücüdür.

Şehit Mehmet Mehdi Bayat, Rahmetli Türkmen şairleri
İzzettin Abdi Beyatlı ve Nasıh Bezirgân ile birlikte.
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İsmet Hürmüzlü

(Kerkük, 1938-Ankara, 19 Ocak 2013)
Irak Türkmenlerinin tanınmış simalarından
olan Hürmüzlü, ömrünün büyük bölümünü tiyatro sanatına adamıştır. Gençlik yıllarında ilk kez
Kerkük’te topladığı bir grup idealist sanatçı arkadaşları ile bir tiyatro ekibi oluşturmuştu. Kerkük’te
ve diğer bölgelerde tiyatro oyunları sergiledi ve
Türkmeneli bölgesinde modern tiyatronun temelini attı. Halkın tiyatro oyunlarına ilgisini arttırdı.

İsmet Hürmüzlü Ankara Türmen Basın Kurultayı’nda

Tanınmış Türkmen sanatçı İsmet Hürmüzlü Hakka yürüdü. Devlet Tiyatrosu sanatçısı İsmet Hürmüzlü, bir süreden beri tedavi gördüğü
Ankara’daki Hacettepe Hastanesinde 19 Ocak
2013 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1938
Kerkük doğumlu olan Hürmüzlü, ilk eğitimini
Kerkük’te yaptı. Bir süre Kerkük Petrol Şirketinde
çalıştı.

Daha sonra Ankara’da Devlet Konservatuarını
bitirerek Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Uzun yıllar tiyatro oyuncusu olarak çalışmalarını sürdürdü.
Hürmüzlü, 1970’li yıllarda milliyetçi camianın
önemli sanat organizasyonlarından biri olan Çağlar Sanat Tiyatrosu’nda da kurucu ve genel sanat
yönetmeni olarak görev aldı. Burada 3 yıl süreyle
akademik tiyatro çalışması yaptı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi.
İsmet Hürmüzlü, 1980’li yıllarda bir süre Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde
bulundu. Birçok üniversitede tiyatro ve oyunculuk
üzerine öğretim görevlisi olarak da hizmet verdi
Başarılı rollerle ilgi çekti. Rejisör ve yönetmen
olarak birçok oyunu sahneledi. Tiyatro oyunları
yazdı ve bunları kitaplaştırdı. Yazdığı ve ünlü tiyatro yazarlarından Türkçeye çevirdiği oyunlar

Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı 1966. İsmet Hürmüzlü
ve arkadaşları Bitmeyen Masal oyunundan sonra.
20
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Kerkük Hapishanesi (1961)

Türkiye’nin birçok ilinde sahnelendi. İsmet Hürmüzlü, oyunculuğunun yanı sıra rejisörlük dalındaki başarısını da kanıtlayan bir sanatçı olarak hafızalarda yer edinmiştir.
Türkiye’de ve yurt dışında başarılı roller oynadı; yönetmen ve oyuncu olarak çeşitli ödüller aldı.
Oyuncu ve yazar olarak şöhret kazandı ve bu alanda tanınmış bir sanatçı oldu.
İsmet Hürmüzlü için 21 Ocak 2013 Pazartesi

günü Ankara’daki Küçük Tiyatro’da bir tören yapıldı. Karşıyaka Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenazesinden sonra aynı mezarlıkta
toprağa verildi.
Tiyatro ve sanat alanında Türk kültürüne yaptığı büyük hizmetler, daima saygı ve şükranla
anılacak olan değerli sanatçı İsmet Hürmüzlü’ye
rahmet, ailesi ve Irak Türkmenlerine başsağlığı diliyoruz.

İsmet Hürmüzlü’nün cenaze töreni
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Rıfat Yolcu

(Kifri/Kerkük, 1926-Danimarka, 22 Şubat 2013)
Tanınmış Türkmen yazarı Rıfat Yolcu,
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da hayatını
kaybetti. Gurbet elde vefat eden Rıfat Yolcu, eğitimci, yazar ve değerli bir vatan evladı idi.
Türkmeneli’nin değerli bir merkezi olan ve tarih boyunca Türklüğün canlı bir pınarı olan Kifri,
Türkmen edebiyatına, Türkmen eğitimine ve Türkmenlerin yurt ve memleket sevgisine hizmet etmiş
çok kıymetli şahsiyetler yetiştirmiştir. Bunların
arasında Abdülhekim Mustafa Rejioğlu, Reşit ve
Hurşit Kâzım Beyatlı kardeşler, Musa ve Kâzım
Efendi kardeşiler ilk akla gelenlerdir. Bu değerli
şahsiyetlerden biri de Rıfat Yolcu’dur. Bu bakımdan Rıfat Yolcu’yu yakından tanımak gerekir.
Rıfat Yolcu Kimdir?
Eskiden Kerkük’e bağlı ilçe merkezi olan
Kifri’nin İsmailbeg Mahallesi’nde, 1926 yılında
dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu bitirdi ve
öğretmen okuluna girdi. Buradan mezun olduktan
sonra iki yıl öğretmenlik yaptı. Ardından Bağdat’ta
Yüksek Öğretmenlik Enstitüsü’nü tamamladı. Lise
öğretmeni tayin edildi. Çok iyi derecede İngilizce
öğrendiği için, Kerkük’ün birçok okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı. Bu görevini
emekli olana kadar sürdürdü.

Rıfat Yolcu

Edebî yazıları ve denemeleri ile ilgi çeken Rıfat Yolcu, ilk yazılarını Beşir’de yayımladı. 1960
yılından itibaren de Kardeşlik dergisinin yazı kadrosunda yer aldı. Sosyal ve millî konuları ihtiva
eden yazıları her zaman zevkle okundu. Ayrıca İngilizceden birçok edebî çevirileri de takdirle karşılandı.
Irak’taki siyasi baskılar yüzünden 1995 yılından sonra Irak’tan Türkiye’ye geçti. Bir süre
Türkiye’de yaşadı ve daha sonra ailesi ile birlikte Danimarka’ya göç etti ve başkent Kopenhag’a
yerleşti. Birkaç yıldan beri görme yeteneğini kaybetmiş olan Yolcu, bir aydan beri hastanede tedavi
görüyordu.
Vefat haberi büyük üzüntü yaratan Rıfat
Yolcu’ya rahmet, kederli ailesi ile bütün Türkmen
camiasına baş sağlığı dileriz.
22
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Rıfat Yolcu’nun nesrinden bir örnek
ŞİİR SANATI (Beşir, 23, 24 Şubat 1959, s. 3)
Dünyaca tanınmış İngiliz şairi Shaekspeare
şöyle demişti:
Zaman ayaklarının kıvrak hareketleriyle
Gelip geçerken
Onun yakıcı kudreti karşısında ne kalabilir
Ben de bütün varlıklar gibi gelmiş gideceğim
Biricik ümidim söylemiş olduğum şiirlerim
Beni ölmez kılacaktır.
Bu açık, gerçek sözleriyle şiirin ne kadar asil,
ölmez güzel sanatların eskisi olduğun demek istemişti, bunu yalnız o değil, aşağı yukarı, dünyanın
bütün şairleri demiş ve kabul etmiş bulunuyor. Çok
iyi tanınmış Arap şairlerinden Ebul‘alâ ve Mütenebbi de aynı manada sözler, birçok münasebette
demiş bulunuyor.
Şiir deyince, sadece insan sanatlarının en incesi ve en güzeli olarak yâd edilmesiyle iş bitmiş olamaz. Şiir nedir, neden bahseder, onun ele alabilecek
konuları veya iç maksadları nedir, diye sorulabilecek sorular hatıra gelir, şiiri anlamak isterken.. Bu
sorulara verilebilecek cevaplar çeşitli ve türlü türlü
olabilir. Herkes onlar üzerinde ayrı ayrı yorumlar
ve görüşler yürütebilir. Gerçi şiir, şairin kendi tarafından söylenir, okuyan ve dinleyenlere sunulur.
Şair demek istediği ve tasvir etmek istediği, his ve
fikirleri ileri sürer. Ama asıl manalarını,his ve heyecanları, onları işiten ve duyan insanlar anlatabilir. Şiir, şairle dinleyen arasında kaynaşılabilen en
yakın insanî bir sanattır. Şair şiirleriyle insanlık ve
realite âleminden kaçmak isteyebilir. Ama insanlar
onların peşini bırakmaz. Şairin başta gelen istek ve
iştiyakı, varlık âlemini aşıp, hülya âleminde kendine bir yer aramasıdır. Zaten tasavvuf bu iştiyakın
bir ifadesidir. Yunus Emre şöyle diyor:
Bunca varlık var iken gitmez gönül varlığı
Yalnız Yunus Emre değil, Fuzûlî bile vakı‘ın acı
durumlarından bıkmış, tasavvuf ve hülya âleminde,
kendine semalar kadar uzak yerler aramıştı.
Fuzûlî diyor ki:
Gelin ey ehl-i hakikat çıkalım dünyadan
12
Geyr yerler gezelim özge safalar görelim
Yahya Kemal’in “Açık deniz” kasidesinde, bu
hususta daha açık, daha orijinal ve daha da geniş
ölçüde hülya âlemine olan bir akın hissini bulabiliriz. Şairler her zaman en fazla içli ve ince duygulu
1. Başka, ayrı.
2. Beşir, 23, 24 Şubat 1959, s. 3
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insanlar olduğundan, diğerlerinin kabul edebileceği hayat ve yaşama tarzını pek kabul edebilecek
değiller.
İnsanın iç durumlarını, ruh ve fikir coşkunluklarını ayrı ayrı yollarla anlatmak, duyan ve işitenlerin heyecanlarıyla kaynaşabilmek vazifesi şairler
içinde ağır olabilir. Zira bir şair, her zaman yalnız
kendisi için değil, her türlü ve bütün insanlar için
şiir söyler. Muvaffak olan şairler onlardır ki, demek ve söylemek istenilen fikir, his ve düşünceler
söyleyenle dinleyen arasında karşılıklı kaynaşmalı
ve içli içli paylaşmayı becerebilmiş olsun. Çünkü şairin yaşayış âlemi, his ve iç dünyaları, her
insanla, her dinleyenle aynı sayılabilir ve hiç de
yüksekliğini, bütün insanların güzellik hissini, acı
ve sevinç duygularını, mana ve madde anlamlarını
aynen yaşamış ve benimsemiş olacak.
Bunların sırasına ilk adı geçebilen büyük şair
Mehmet Akif söylenebilir...
Göz yumma güneşten ne kadar nuru kararsa
Sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır
Hak yoludur millet yoludur tuttuğumuz yol
Ey hak yaşa ey sevgili millet yaşa var ol3

3. Yazar, M. Akif’e işaret ederek bu şiiri vermiştir. Şiir ise
Tevfik Fikret’e aittir.

Rıfat Yolcu’nun İngilizce üzerine yazdığı arapça kitap.
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Türkmen Şehitleri Anıldı

Akgün Oteli’ndeki Türkmen Şehitlerini Anma Toplantısı

Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü

16 Ocak 1980’de Baas rejimi tarafından idam
edilen Irak Türkmenlerinin önde gelen lideri Abdullah Abdurrahman, Necdet Koçak, Adil Şerifi ve
Rıza Demirci İstanbul’da anıldı.

içinde bulunduğu mevcut durumdan kaynaklanan
gerekçelerle asimilasyon çalışmaları yapıldığı ifade edildi. Panelde,1980’de şehit edilen Türkmen
liderler ansına yazılan şiirler seslendirildi.
Panelde konuşan Erciyes Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, Türkmen halkının
1980 katliamı kurbanlarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Bu şahsiyetlerin toplu katledilmesinin Türkmen davasını çok ciddi sarstığını ve
Türkmenlerin toparlanmasının geciktirdiğini kaydetti.
Prof. Dr. Nakip, “1980 katliamında düşen bu
büyüklerimiz bizler için çok büyük insanlardı. Neticede Irak Türkmen davasının büyük liderleriydi.
Onların talebesi olarak bu günlere geldik.” dedi.
Irak Türkmenlerinin durumuna da değinen Nakip,
“Irak’ta yaşayan 3 milyona yakın Türkmen’in kaderi belirsiz bir durumdadır. Kerkük şehri perişan
durumdadır. Bazı çevrelerin pazarlık alanına dönmüş durumda. Bizler her şeye rağmen varlığımızı
hissettirmeye çalışacağız. Irak’ın toprak bütünlüğü
için gayret göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Türkmen Şehitleri Ankara’da Yapılan
Toplantı
16 Ocak 1980 tarihinde Irak’ta şehit edilen

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
tarafından gün anısına düzenlenen “16 Ocak 1980
Katliamı’ndan Günümüze Irak Türkmenlerinin
Durumu ve Gelecekleri” konulu panele çok sayıda
davetli katıldı. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Mahir Nakip’in başkanlık ettiği panelde katliam kurbanları anıldı; Irak Türkmenlerinin durumu
görüşüldü.
Panel başında hayatını kaybeden Türkmenler
anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Panelin açılış konuşması yapan Irak Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet
Tütüncü, Türkmen liderlerinin birlikte ortadan yok
edilmesinin tesadüf olmadığını, bunun Türkmen
halkını yok etme adına çok önceden yapılan planlı
bir sindirme hareketi olduğunu kaydetti. Tütüncü,
“Bu dört liderimizin Türkmen toplumu üzerinde
bıraktıkları etki tahminimizin çok ötesinde olmuştur.” dedi.
Yapılan diğer konuşmalarda ise Kerkük’ün
kritik bir süreçten geçtiği dile getirildi, Irak’ın
24
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Arslan Bulut, Mahir Nakip ve Bilgay Duman,

Türkmen Lider kadrosu için Ankara Türk Ocağı
Genel Merkezinde bir anma toplantısı yapıldı.
19 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 14.00’de
başlayan tören Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet
Öz tarafından açıldı ve toplantı hakkında kısa bilgi
verdi. Toplantıda konuşan Türk Ocakları Genel
Merkezi eski başkanı Nuri Gürgür, yakın dostu
ve dava arkadaşı şehit Nejdet Koçak ve diğer
şehirlerin idamları öncesi yaşanan olayları dile getirdi. Törende söz alan Cumhurbaşkanı Ortadoğu
Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü ise Türkmen
şehitleri hakkında bir konuşma yaptı. Özellikle
Nejdet Koçak ile ilgili anılarını dile getiren Hürmüzlü, bu büyük kaybın Irak Türkmen davasına
yaptığı etkiyi anlattı.
Toplantıda daha sonra sırasıyla Suphi Saatçi,
Şerafettin Yılmaz, Tarık Gündüz ve Ahmet Saylam
söz alarak duygularını dinleyicilerle paylaştılar.
Türk Ocakları Galip Erdem Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen toplantı ilgiyle izlendi.

mancı, Almanya’dan Türkmen Dernek Başkanı
Necmettin Kara ve çok sayıda Türkmen şahsiyetlerin konuşmaları ile katıldığı anma töreni geç saatlere kadar sürdü. 16.01.2013

Turan Bayraktar ve Çiçek Ömer panelde şiir okurlarken

Türkmen Şehitleri Danimarka’da Yapılan
Toplantı
Türkmen Lider Şehitleri Danimarka’nın Arhus
şehrinde yapılan bir törenle anıldı. Danimarka
Arhus Derneği tarafından gerçekleştirilen törenin
açılış konuşması Dernek Başkanı Rüşdü Berber
tarafından yapıldı, daha sonra şehitler hakkında
katılımcılara bilgi verildi. Şehitler için şiirlerin ve
mevlidin okunduğu törende Danimarka’da yaşayan
Türkmenler hazır bulundu. Ayrıca Danimarka’daki
Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İlhan Esen,
Irak İnsan Hakları Merkezi Başkanı Mehmet SaKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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S. ATEŞ

16 Ocak 1980 Şehitleri Anıldı
Türkmenlerin Sayın Başbakana sitemi:

“Bizi Niye Sevmiyorsun?”

1980 yılında Irak’ta Saddam tarafından idam
edilen Türkmen Şehitlerini anmak üzere Irak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğince 19
Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da Akgün Otelinde,
“Irak’ta Türkmenlerin Bugünkü Durumu ve Geleceği” konulu bir panel düzenlenmiştir.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden
Prof. Dr. Mahir Nakip’in yönettiği panele konuşmacı olarak Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Arslan Bulut ile Ankara’daki Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi (ORSAM) uzmanlarından Bilgay
Duman katılmışlardır.
Şehitler için bir dakikalık saygı duruşundan sonra Irak Türkleri Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü’nün açılış konuşması ile başlayan
Panel’de, Protokol davetlilerinden Kerkük Vakfı
Genel Başkanı İzzettin Kerkük, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Dr. Nef’i
Demirci, Türkmen Basın Konseyi Başkanı Kemal
Beyatlı, Türkmen İşadamları Derneği Başkanı Dr.
Cüneyt Mengü, Türkmeneli İnsan Hakları Başkanı
Savaş Avcı ve Bartın’da yayınlanan “Kerkük’ün
Sesi”Gazetesinin sahibi ve başyazarı Güngör Yavuzaslan birebir konuşma yaparak, sahipsiz olan
Irak Türkmenlerinin bugünkü durumu ile onları
bekleyen tehlikeleri ve 16 Ocak 1980 tarihinde
şehit edilen Türkmen liderleri Dr. Rıza Demirci,
Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Emekli Albay
Abdullah Abdurrahman, Doç. Dr. Necdet Koçak
ve İşadamı Adil Şerif hakkındaki anılarını anlatmışlardır. Konuşmacılar ayrıca Irak Türkmenlerinin geleceğinden büyük endişe duyduklarını ifade
etmişlerdir.
İzzettin Kerkük, konuşmasında, Irak Türkmenlerinin günümüzde göz ardı edildiklerinden yakınarak her an bir silahlı çatışmaya girebilecek olan
Merkezi Hükümet Kuvvetleri ile ağır silahlarla donatılmış bulunan Barzani’nin peşmergeleri arasında sıkışıp kaldıklarını ifade ederek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben şunları söylemiştir:
“Sayın Başbakan,hemen hemen her konuşmasında “Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz”
demektedir. Bizi de Allah yarattı. Biz de Allah’ın
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kuluyuz. Hem de Müslümanız. Ayrıca Anavatanımız Türkiye’yi çok seviyoruz. Bizi neden sevmiyorsunuz Sayın Başbakan?”
İzzettin Kerkük’ün bu sözleri, salondakiler
tarafından alkışlarla karşılanmış ve adeta panele
damgasını vurmuştur.
Nitekim panelist Arslan Bulut konuşmasını
bu sözler üzerine bina ederek, değerlendirmelerini yapmıştır. Bulut ayrıca, Yeniçağ gazetesinin 21
Ocak 2013 tarihli nüshasındaki köşe yazısını bu
konuya tahsis etmiştir.
Panelde Türkmen Şehitleri için yazılan ağıtların Türkmen gençlerinden Turan Bayraktar ve Çiçek Silav tarafından okunmasından sonra kapanış
konuşmasına geçilmiştir.
Panelin kapanış konuşmasında Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mahir Nakip, şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“Her iki konuşmacımızın sözlerine özetlemek
gerekirse, geçmişten günümüze gelen Irak Türklerinin meselesi henüz huzura kavuşmadığı gibi her
gün Kerkük’te, Tuzhurmatu’da ve diğer Türkmen
bölgelerinde şehitler vererek durumları iyiden iyiye belirsizleşmektedir. 2003 yılına kadar dünya
Türkmenleri iyi tanımamıştı. Günümüzde dünya
Türkmenleri tanıdıysa da ve sorunlarından haberdar olduysa da durumları her gün daha kötüye gitmekte, daha çok şehit vermekte, daha çok göç etmekte ve toprakları ellerinden alınmaktadır. Bu da
bölgedeki gelişmelerin Türkmen iradesinin dışında
gelişmesinden kaynaklanmaktadır denilebilir. Silahsız olan Türkmenler, silahlı Kürt Peşmergeleri,
Merkezi Dicle Kuvvetleri ve hatta terör örgütleri karşısında aciz ve çaresiz kalmaktadır. Çünkü
Türkmenler silahsız ve destekçisi yoktur. Anavatan
Türkiye’nin Türkmenlere olan ilgisi her gün biraz
daha azaldığını herkes görmekte ve söylemektedir.
Özellikle 2011 yılından sonra bu ihmali bariz bir
şekilde görmek mümkündür. Bu tutum hem Türkmenler için vahim bir durum yaratmakta hem de
Türkiye’nin geleceği açısından kayıplara neden olmaktadır. Bu toplantıdan iki önemli sonuç ve tavsiye çıkarmamız gerekmektedir:
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S. ATEŞ
Irak’ta Türkmenler kendi ayakları üzerine durmaya devam etmelidir. Kendi yaralarını kendisi
sarmalı ve mücadeleye devam etmelidir. Bütün
Irak’taki siyasi teşekküllerle ilişkilerini geliştirmelidir. Merkezi Hükümete baskı yaparak Türkmen
bölgelerinin korunmasında Türkmenlerden oluşan
silahlı güçleri oluşturmaya çalışmalıdır.

Türkiye, Irak Türklerine olan yeni bakışından vazgeçmeli ve oluşan bu yeni görüşü ciddi anlamda gözden geçirilmelidir. Irak’ta bugün
Türkiye’nin yandaşı görünen bütün siyasi güçler
bir gün Türkiye’ye sırt çevirebilir. Ama Türkmenler Türkiye’ye asla sırt çevirmez ve Türkiye’nin
çıkarlarını korur.”

Hoyratlar
Kalbivde kini
Tutma kalbivde kini
Düşman var dost görünü
Açma kalbivdekini

Bülbüle al
Yakışı Bülbüle al
Bülbül güle gitmezse
Sen gülü bülbüle al

Kal hanla
Yigit er ol kal hanla
Dünyanı fethetmişiğ
Bir kılınç bir kalhanla

Kölgesi ne
Yad nedi kölgesi ne
Bir mert asla sığınmaz
Namerdin kölgesine

Yatana
Şafak söktü yat ana
Oyağta bir hayır yoh
Ne edeğin yatana

Kal hansız
Han zalimse kal hansız
Kahraman o kimsedi
Meydan alı kalhansız

Kölge sine
Yer güneş kölge sine
Yad yadlığını eder
Aldanma kölgesine

Yaraşı
Hoş bişirip yar aşı
Yığlarsa yad yığlasın
Sana gülmeğ yaraşı

Kal hanım
Hanım isev kal hanım
Hiçbir kılınç kâr etmez
Sen olursav kalhanım

Kölgeler
Serin olı kölgeler
Bülbül gülü çoh sever
Her dem onu kölgeler

Bu dağlar
Yarpağ döküp budağlar
Dünya kötü meydandı
O sığatlar bu dağlar
Zalimlerin zulmundan
El, ayağ, baş, bud ağlar
Ne zalimler göç etti
Ona şahit bu dağlar

Kal hanımız
Sen han ol kal hanımız
Dünyada nam salmıştı
Kılınçla kalhanımız

Kölge sizler
Güneş biz kölge sizler
Mahşer günü ah çeker
Susuzlar kölgesizler
Kölge size
Su bize kölge size
Allahım merhamet et
Güneşli kölgesize
Sene yar
Geldi geçti sene yar
Sen bahtıv sen beslediv
Hiç olmadı sene yar
Güle al
Çoh yakışır güle al
Bülbül emir veripti
Ne alırsav güle al
Gül derdin sene verse
Sen de güle güle al

Albağıva
Gül taktım albağıva
Bağvan biraz insaf et
Bizi de al bağıva
Kohu sen
Sür başıva kohu sen
Hacden yengi gelipsen
Misk ve amber kohusan
Ohu mene
Gel hoyrat ohu mene
Men sene ne etmiştim
Fırlattıv ohu mene
Ohudu
Dert var dua ohudu
Zalimin ohu yıhmaz
Yıhan bir dost ohudu

* Prof. Dr. Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Rektör Yardımcısı.
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Ekmegi ne
Bişirir ekmegi ne
Yad he yadlığın eder
Yağ sürme ekmegine
Birisine
Söz verdim birisine
İki yer dert küpüdür
Biri kalp biri sine
Üze çar
Hoş gülüştür üze çar
Gelin geli toy biter
Küreken de üz açar
Ele çar
He tapılı ele çar
Vay o merdin halına
Namert kula el açar

Abdulhalik BAKIR*
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Nihat Akkoyunlu
ile Görüşme

“5 dakika diye aldılar, müebbet cezaya mahkum oldum 20 yıl hapiste yattım. Ben
yanlışa doğru diyemem onun için Saddam’a la (hayır) dedim. Türkiye dışarıdaki
Türkleri unutmasın. Kerkük’ünde ünvanı Yiğit Kerkük olacaktır.”
Binlerce öğrenci yetiştiren. Öğrencileri arasında avukat ,mühendis,öğretmenler bulunan ve suçsuz bir şekilde yirmi yıl boyunca hapislerde yatan
çok değerli hocamız Nihat Akkoyunlu ağabey’i
tanıyalım.
* Saygıdeğer hocam bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Kerkük’te doğdum. Küçükken babamın görevi
icabı ülkenin çeşitli yerlerinde dolaştık. Zaho’ya
Erbil’e çeşitli yerlere gittik. En son Kerkük’e geldik.İlkokul ve Ortaokulu Kerkük’te bitirdim. Sonra Darül muallime öğretmen okuluna başladım. O
zamanlar öğretmenler okulu sadece Bağdat’ta vardı, başka vilayetlerde yoktu. Öğrenimimi tamamladım 1954 yılında öğretmenlik mesleğine başladım. İlk atandığım yer Kerkük yakınındaki Tavuk
oldu. Oradan atandım Zap ilçesine sonra Kerkük’e
geldim. Kerkük’te bir okulda kaldım. Tam 24 yıl
boyunca aynı okulda görev yaptım. Orada beni
kelepçelediler, “gel” dediler. Evdeydim beş dakika
sizi lütfen alalım dediler. O beş dakika tam 20 sene
den 2 hafta 54 dakika eksik sürdü. 1981 yılında
Bağdat’a götürdüler tahkikat başladı. Siz şöylesiniz siz böylesiniz ajansınız Türkiye’ye çalışıyorsunuz gibi bir sürü şey söylendi. Dedim ki hayır hiçbir şey değilim. Dövdüler, işkence yaptılar sonrada
aynı yılın haziran ayında on beş yirmi dakikalık

Müfide - Nihat Akkoyunlu çifti evlerinin önünde
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mahkemenin ardından hayatımın sonuna kadar hapis verdiler.Tabi avukat yok dinlemek yok…..
Hapishaneye girdiğimde saate baktım birde
salıverdikleri gün kapıda baktım artık serbestim.
Hesapladım tam yirmi sene iki haftadan 54 dakika eksikti.
* Diktatör Saddam Hüseyin’e Irak’ta hayır
diyebilen tek insan sizsiniz. Bütün muhalifler
korkudan evet derken siz hayır diyebildiniz.
Ben yanlışa doğru diyemem diye hayır dedim.
Hapisteydim çağırır belki siz kimsiniz der diye
bekledim ama öyle bir şey olmadı.
* Çocukluk yıllarınızda neler yaşadınız. Bize
bir anınızı anlatabilir misiniz?
Zaho’da iken çevremiz Kürtlerden oluşuyordu
komşularımız ise Arap idi. Kulağım da biraz ağır
işitirdi. Yani çevremden dolayı dilsiz kaldım biraz.
Geldik Kerkük’e ev Türkmen çevrem Türkmen
yani komşular Türk yavaş yavaş dil açmaya başladı. 9 yaşında iken ancak okula başlayabildim. Bu
sefer de çok konuşmaya başaldım her yerde konuşuyordum ne yapıyım 9 sene konuşamadım çünkü
hangisini öğreniyim. Evdekiler Türkçe konuşuyor çevredekiler Kürtçe konuşuyor komşularımız
Arapça konuşuyor. Kerkük’e geldikte öğrendim.
* Türkmen gençlerine neler tavsiye ediyorsunuz?
Çalışmak, ilk önce çalışmak her şeyden önce
çalışmak çünkü çalışmak çok kolay, ilim öğrenmek kitabı yavaş yavaş satır satır okursun anlarsın
tekrarlasın kafanda ezberlersin. Zordur, ben ezberlemedim olmaz. Milletine, yurduna,ümmetine faydalı olması lazım
* Türkiye’den ne gibi dilekleriniz var ?
Bir olsunlar bir parti olsunlar yanlış yapmasınlar. Yok şöylesiniz yok böylesiniz bundan millet
zarar görür. Allah yardımcıları olsun. Vatana yararlı olsunlar. En önemlisi de dış Türkleri hiç unutmasınlar. Zaman böyle şahane imparatorluğu parçaladı. Suriye, Irak, İran, Bulgaristan, Yunanistan’da
yani Anadolu’nun etrafında milyonlarca Türk kal-
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dı. Bırakmasınlar onları çünkü aynı din aynı milliyet aynı kanı taşıyorlar. Allah başarılarını artırsın.
* Saddam döneminde çıkan afların hiçbirinden faydalanamadınız. Size hiç af çıkmadı mı?
Hapiste iken ara sıra af çıkardı. Hapishanede
gizli radyolar vardır. Bizimle ilgili bir haber çıktığında hemen yayılırdı hepimiz duyardık.Abdest
alıp beklerdik açıklama yapılırdı falanca falanca
hükümlülere af çıktı ancak şu maddelerden girenler hariç istisna çıkardı. Yine namazı kılardım.
Allah’a şükrederdim. Vatan haini, casus gibi suçlamalardan dolayı hiçbir af bizi şümul etmedi.
Günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ara sıra televizyona bakıyorum haberlere bakıyorum TRT izliyorum okuyorum yazıyorum başka
şeyler yapıyorum. Şimdi biraz şairim yarın birgün
çıkacak inşallah kitabımın ismi “Usumdan Geçenler “sizinlede akrostiş usulünde yazdığım şiirlerimi
paylaşayım birinci şiirimde şehit Necdet KOÇAK
nezdinde bütün şehitlere yazdığım şiiri okuyayım.
Ne mutlu sana erdin şehitlik cennetine
Ey şehit kavuştun da Tanrının minnetine
Canını bahşeyledin gittin yüzün gülerek
Dedelerden yadigardır bu gidiş bize gerek
Ebedyiyen yolumuz bu gideriz canla başla
Türettiler buyurttular atalar bizi böyle
Kızıl elmaya yürekliler çırpınır heveslenir
Oymak oymak ulusu ulus ülküleşir beslenir
Çizeriz tarihe tekrar ihtişamlar şanlıklar
Acunu süsler yine o heybetli hanlıklar
Kim demiş kucaklardın sen kara toprakları
Lahdin göğsümüzde burç , şahlanır boynakları
Anarız seni her an Allah deyu şehidim
Rahat uyu dinç uyu mutlu uyu şehidim
Baş harflerinde çıkan Nectet Koçaklar , lar eki
ile bütün şehidlerimizi kast ettim. Yine kitabımda
bu usulde yazılmış Fatih Sultan Mehmet adlı bir
şiirimde var.
Fatih Sultan Mehmet
Fatih’im sana layık nasıl sözler yazayım, kalbimin neresinde sana büst koyayım
Ak ettin yüzümüzü ki bütün geçmiş aktır,ey
yüce başbuğumuz bu sıfat sana haktır
Tarihin her yaprağı seni minnetle anar,boş yaprağı kalmışsa sana coştukça kanar
İki Mehmet biri sen, başta Peygamberimiz,ikiniz
Tanrıya doğru yol alan rehberimiz
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Müfide - Nihat Akkoyunlu çifti Hac ziyaretinde

Haydi erim ileri işte cennet kapısı sana kentler
gelini sana peşkaşk kapısı
Sana buyrulur kutlu buyruklar ancak yeni yurtlarda sen dikmelisin sancak
Unutulmaz bu eşsiz Fatihler dünya durdukça
misal gösterilecek ol fetihler sürdükçe
Levhi mahfuzda adın kazılmış olsa gerek sana
yazılmış olsa gerek
Türk düşmanlığı o gün fazla kudurdu sen girip
yürüyünce ol felç olarak durdu
Allah’tan dileriz hep yeniden doğmanızı türlü
düşmanlarımızı yeniden boğmanızı
*Ne biçimdeyiz bilsen ne umursuz şimdi tanımayan unuttuksa tek hata kimde
Mehmedim seni Allah bize baş yakıştırdı dönek
düşman belinde damganı yapıştrdı
Ey yüceler yücesi gelmesini tekrarla sana muhtaç ulusun seni ister ısrarla
Hedef İstanbul iken gönlüm fethettin önce , hedefsin sana gidilir önce
Mehmedim layıkınca sana söz dizemedim umarım çene çalıp huzurun bozmadım
Ey Fatihler sultanı ey gönüller Fatihi her emrinde bir er varsa biraz tarihi
Ta kıyamete kadar türben nur ile dolsun gönül
dağın topraklar hep cennetlikle olsun
* Son olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Nasıl ki Maraş Antep Urfa ünvanları aldı ise ;
Kahraman, Gazi, Şanlı Kerkük’ünde ünvanı Yiğit
Kerkük olacaktır.
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Erbil Hakkında Değerli Bir Kitap
Türkmeneli bölgesinin incisi sayılan Erbil üzerine çıkan yayınları sürekli takip eder ve bu kadim
kentin tarihi, edebiyatı, kültürü ve folkloru hakkında basılan kitapları gördükçe dikkatle okurum.
Aralık 2013’te Irak’a yaptığım seyahat sırasında
bir kez daha Erbil’i ziyaret etme fırsatım oldu. Bu
sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde
yüksek lisans öğrenimini sürdüren Erbilli kardeşimiz Nazım Terzioğlu da memleketini görmek
için Erbil’deydi. Onunla buluşup Erbil’i dolaştık.

Erbil’de çıkan yayınları ciddiyetle takip eden Nazım, elinde tuttuğu kitapla bana güzel bir de sürpriz yaptı. Ayaküstü kitaba göz gezdirirken, Erbil
hakkında özet de olsa ansiklopedik bilgiler veren
derli toplu ciddî bir kaynakla karşı karşıya olduğumu anlamakta gecikmedim. Böylece bu kaynağı
değerli okuyucularla paylaşmak istedim.
Sözünü ettiğim Arapça olan kitabın adı “Lemehat İctima‘iyye ‘an Tarih Erbil” dir. Kitabın başlığı
Türkçeye “Erbil Tarihinden Sosyal Kesitler” olarak çevrilebilir. Kitap hem tasarım, hem de baskı
yönünden güzel hazırlanmıştır. Cildinin temiz ve
işçiliğinin de kaliteli olduğunu bu arada ekleyelim.
200 sayfalık kitap Erbil’de Mektebetü’l-Tefsir tarafından 1000 adet olarak basılmıştır (2012).
Eser, Erbil hakkında kısa ve özlü bilgiler vermektedir. Bu bilgilerin çoğu yazarın kendi gözlemlerine ve topladığı bilgilere dayanmaktadır.
1950’li ve 1960’lı yıllara ait olan bu gözlemlerin
üzerine yazarın kızı Zahide Hanım, 1990’lı yıllardan itibaren topladığı bilgileri eklemiştir.
Kitapta yer alan bazı başlıkları şöyle sıralayabiliriz: Erbil adının kökeni ve coğrafi konumu,
Erbil kalesi, kentin tarihi, Erbil’in kehrizleri su
kaynakları, Erbil’de yetişen şahsiyetler, valiler,
belediye başkanları, Birinci Dünya Savaşı ve Erbil, hastaneler ve Erbil’in eski doktorları, sünnet,
eğitim, Erbil’in mahalleleri, yatırlar, camiler, tekkeler, divanhaneler, hamamlar, değirmenler, kalede yaşayan nüfus, aile adları, muhtarlar, posta,
hanlar, kalenin eski evleri, Erbil yemekleri, esnaf
ve sanatkârlar, Erbil’de günlük hayat, Erbil’de dört
mevsim, mübarek aylar, Hac töreni, giyim-kuşam,
gelenek ve görenekler, doğum ve ölüm törenleri,
halk tababeti, inançlar, Erbil masalları ve Erbil kadınları.

“Erbil Tarihinden Sosyal Kesitler” kitabının kapağı
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Kitapta motorlu araçlar, sigara, çay ve semaver,
elektrik ve domates gibi Erbil’e giren bazı yeniliklere dair bilgiler de verilmiştir. Bu arada eserin sonuna doğru Erbil hırsızları ve akıl hastaları başlıklı
iki bölüm var ki, bunların kitaba eklenmesi bana
kalırsa hiç de doğru olmamıştır. Böyle şeyler her
toplumda görülen, ancak yazılması uygun olma-
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yan ve ayrıca toplumu da rencide eden konulardır.
Onun için kitabın bir sonraki baskılarında bu bölümlerin çıkarılması uygun olur kanaatindeyim.
Eserin yazarı 1931 doğumlu ve ailesi de kentin en eski merkezi kalenin Tophane mahallesinde
1971 yılına kadar oturduğu için, özellikle kraliyet
döneminden itibaren Erbil’in, asıl yerli halkının
kültürel dokusunu çok güzel yansıtmıştır. Anlattığı
konularla ilgili yerel deyimler, anonim dörtlükler,
gelenek ve göreneklerle ilgili şifahî halk edebiyatı
ürünlerini de her vesileyle dile getirmiştir. Bu bakımdan Erbil’in o tarihlerdeki kimlik fotoğrafını
doğru çekmiştir. Bana kalırsa eseri ilgi çekici kılan
da, halk ağzında canlı olarak yaşayan deyimler, terimler ve gelenekler içinde dile gelen anonim dörtlüklerin verilmesidir.
Öteden beri hep kafamı kurcalayan, Erbil’de
ağıt, ninni, atasözleri, yağmur duaları, gelinkaynana muhaveresi, bilmece, hoyrat ve mani
dörtlükleri gibi Türkmen halk edebiyatı örneklerinin bugüne kadar neden toplanmadığıdır?
Üstelik hoyratları, türküleri, yerel ağzı, evleri,
çarşısı, Erbilli hanımların doğum, sünnet, nişan,
düğün ve ölüm gibi ritüellerin, halk inançlarının
varlığı, bu kentin esas etnik kimliğini vurgulayan
güzelliklerdir. Erbil’in etnik yapısını ve kısacası
Türkmenliğini yansıtan asıl ve özgün kültür verileri bunlardır. Erbil’de yetişen bunca genç şair ve
yazar Allah’ın günü hoyrat ve şiir yazmak yerine,
bu malzemeleri yaşlılardan, eski mahallelerde oturan hanımlardan halk masalları, tapmaca (bilmece), leyle (ninni), sazlama (ağıt) ve benzeri anonim
halk edebiyatı ürünlerini derleseler, daha kalıcı
eserler ortaya koymuş olurlar.
Bu kitabı çekici ve güzel kılan husus da
Erbil’in kokusunu, rengini, kimliğini ve özünü
vermiş olmasıdır. Onun için bu eser insanın içini
ısıtıyor. Kıymetli şair ve yazarlara sahip olan, Şahaba, Hacı Cemil Kapkapçı, Haydar Abdurrahman
ve Muşko (Şevket Sait) gibi pek çok usta hoyratçı
yetiştiren bu aziz Türkmen kentinin arka planının
büyük zenginlikler sakladığı muhakkaktır. İşte bu
eserle bir kez daha bu gerçek ortaya çıkmıştır.
Eseri yazan Assaflı, daha çok gözlemleri ile tanıdığı yaşlı ve halk içinde bizzat olayları yaşamış
kişilerden canlı olarak aldığı bilgilerden yararlanmıştır. Başka bir deyişle bilimsel kaynaklardan
yararlanmamış, daha çok görüşmeler yaparak bilgi
toplamıştır.
Kuraklık olduğu zaman Çömçele ritüelinin
Erbil sokaklarında gerçekleştirildiğini dile getiren
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yazar, yüzlerini ve ellerini karartarak birkaç kişinin Köse Mama kılığına girdiklerini, yağmur yağdırılması için evleri aşağıdaki tekerleme eşliğinde
dolaştıklarını kaydediyor:
Çömçele celdi éşice
Oğlanı qoydı béşice
Tarı bir rahmet vérsin
Qoyunlara süt vérsin
Géçilere ot vérsin
He dura dura yorundum
Tütünüvüzden boğuldum
Açın ‘ambar ağzını
Vérin Allah borcını
Qızıvız varıysa gelin édesiz
Oğluvuz varıysa küreken édesiz
Gelin kaynana çekişmesi ile ilgili tekerlemeler:
Kaynana
Gét bazara incir al
Qere qazançın zincir al
Babav évinde yorunduv
Er évinde dinciv al
Gelin anası
Bizim gelin xas gelin
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‘Abası libas gelin
Qeyinnenev dinende
Bas altıva ez gelin
Gelin
Qeyin babam babat babat
Özüv şirin oğluv nobat
İnim inek yoğurdı mi‘de açar
Qeyin nene ilandı
Happı sözü yalandı
Qeyin qızı çaqır tikân her dem batar
Bir yannan qeyin qızı
Yandırıb qoyıb bizi
Qeyin nene olmasa
Yayılır qoyın quzı
Erbil’de okşama dörtlüklerinden şu örnekler de
ilgi çekicidir:
Menim qızım qız ağa
Qızım vérmem uzağa
Qızımçın dilekçi gelib
Yüz atlıydan yüz ağa
Qurban olum bu qıza
Etegi qanavıza (bir kumaş çeşidi)
Bu il gelin gétmiri
Qaldı gelen payıza
Qurban olum bu qıza
Erinnen gelir bize
Étmişiğ yağ yımırta
Qoymışığ ögüvüze
He qıza qıza qızıydı
Bin dinara azıydı
Bin dinar da geleydi
Annan babav razıydı
Bu hikmetli söz de Erbil’e özgü:
Gençliğ bir kuşıydı
Uçtı tutabilmedim
İhtiyarlığ bir kürkiydi
Girdim (giydim) soyabilmedim
32
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Bu kitap sayesinde Erbil’in zengin olan halk
edebiyatı ve folklor ürünleri bir nebze de olsa ortaya çıkmıştır.
Kitabın yazarı Halil Süleyman al-‘Assafî,
Erbil’in tanınmış Türkmen Assaflı tayfasına mensuptur. Yazar Assaflı, aslında Erbil hakkında hazırladığı notlarını henüz kitaplaştırmadan, ne yazık ki 6 Şubat 2010 tarihinde hakkın rahmetine
kavuşmuştur. Kitabı toparlayan ve notları düzene
koyduktan sonra bazı ilaveler de yapan yazarın
kızı Zahide Hanım, gerçekten babasının da ruhunu
şad edecek önemli bir hizmeti yerine getirmiştir.
Bu bakımdan gayet şuurlu biçimde hazırladığı
eseri gün yüzüne çıkaran Türkmen kızı Zahide
Assaflı’yı can ü gönülden tebrik ederken, Halil
Assaflı’yı rahmetle anıyoruz.
Nihat Akkoyunlu ve
Usumdan Geçenler
Nihat Akkoyunlu’yu Türkmeneli diyarında
tanımayan yok gibidir. Onun adı Türkmenlerin
ulusal mücadele tarihinde simgeleşmiş ve bayraklaşmıştır. Zulme ve haksızlığa karşı dik duruşu ile
Akkoyunlu Türkmen toplumu arasında saygın bir
yere sahiptir.
Akkoyunlu 1981 yılında tutuklanmış ve suçsuz
olduğu halde 20 yıl hüküm giymiştir. 43 yaşında
girdiği zindandan 63 yaşında çıkmıştır. Asaleti ve
yüksek karakteri ile siyasî mücadele tarihinde büyük bir direniş göstermiştir.
Nihat Akkoyunlu’nun asıl mesleği öğretmenlikti. O, henüz küçük yaşlarda olan Türkmen çocuklarına okullarda kimliklerini tanıtan kutsal bir
misyon üstlenmişti. Bu görevini 25 yıl boyunca
başarı ile yürütmüştü. Nihat Akkoyunlu aynı zamanda Türkmen tiyatrosunun ilk kuruluş aşamalarında da ön saflarda yer almış bir isimdi. O İsmet
Hürmüzlü, Salah Nevres, Kahtan Hürmüzlü, Cavit
Müftüoğlu, Enver Mehmet Ramazan gibi isimlerden oluşan önemli bir kadro içinde yer almış yetenekli bir oyuncu idi.
Akkoyunlu, şiir alanında temayüz etmiş ve
Kardeşlik dergisinin edebî atmosferinde yetişmiştir. 1960 yılında Bağdat’ta kurulan Türkmen
Kardeşlik Kulübü (sonradan Ocağı) tarafından
yayımlanan bu derginin etrafında gelişen şairler
kadrosunda yer almıştır. Şiirleri ile edebiyat çevrelerinde ilgi toplamıştır. Millî ve duygulu şiirleri
gençleri etkilemiştir.
Bu dönemde yetişen Türkmen kuşağı, ne yazık
ki Kerkük üzerinde büyük çatışmaların ve siyasî
çekişmelerin ortasında kalmıştır. Bundan dolayı
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mücadelede dayanışma ruhu, sabır ve metanet gösteren bu kuşakta millîlik ve vatanseverlik duygusu ileri düzeyde olmuştur. Akkoyunlu uzun hapis
yıllarından sonra tahliye edilince tekrar Kerkük’te
hayatını sürdürmeğe devam etmiştir.
Akkoyunlu ilk dönemlerinden ta günümüze kadar yazdığı şiirlerini bir kitapta toplamıştır.
Usumdan Geçenler başlıklı 150 sayfalık bu kitap
Kerkük’teki Fuzuli Basım ve Yayın Matbaasında
basılmıştır (Kerkük, 2012). Dili ve üslubu açık
olan Akkoyunlu’nun şiirleri de, en çok millî dava
ve ülkü yoluna adanmıştır.
Hac ziyaretinden sonra yazdığı Hac Hatırası
şiiri çok sevilmiş ve Kerkük mevlitlerinde ilahiler
arasında okunmuştur. Yirmi dörtlükten oluşan bu
şiirin ilk 4 dörtlüğünü aşağıya alıyoruz:
Hac Hatırası
Bismille düştüğ yola
Üreg imanla dola
Allah’tan niyetimiz
Hac edeğ kabul ola
Kestiğ uzun yolları
Büyük qurru çölleri
Yarab kapuna yétir
Bu günahkâr qulları
Mekke’ye gündüz vardığ
Qalabalığı yardığ
Beytullahı’l-haremi
Tavaf qudümnen sardığ
Benim kara yazılarımı sil
Kutsal Gün
Bir gün olur yeşerir dağlar obalar
Hep ışık saçar gökler taşlar kayalar

Qıldığ makamda namaz
Görmiyen hiç anamaz
Zemzem suyunnan içtiğ
Daha üreg qanamaz
Akkoyunlu kitabında kısa ve anlamlı şiirler yanında davası ve ideali uğruna yazdığı şiirlere de
yer vermiştir. Sözlerimizi, şairin kitabından seçilmiş iki şiiri aşağıya alarak noktalıyoruz:
Silgi Bey
Merhaba silgi bey
Sen sözde
Yazılan ne varsa
Her türlüsünü de silersin
Haydi bakalım
Erkeksen eğer
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Bir gün olur kurulur toylar düğünler
Güneş batmaz geçer gecesiz bu günler
Bir gün olur çok parlak bir güneş doğar
Körler yarasaları albızı boğar
Bir gün olur elenir gökten melekler
Gerçek olur bitmez tükenmez dilekler
İşte o gün elbette bir gün gelecek
Şahlanan ülkümle ülkem gülecek
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Türkmeneli Diyarında Beş Gün
-2Tanışmayı çok istediğimiz Ata Terzibaşı’ndan
randevu alarak akşam saatinde evine ziyarete gidiyoruz. Necat Bey üstaddan bahsederken onu akar
pınara benzetiyor. Ata Bey bu davada bilgiye susayanların gelip kana kana su içtiği bir pınar. Biz de
su içme sırasının bize gelmesinin sevinciyle evine
girdik. Kendisini görmenin vermiş olduğu heyecanla hemen sohbete başladık. Terzibaşı bize yapmış olduğu Türkiye ziyaretlerinden, ayrıca 1936
yılında Tevfik Rüştü Aras’ın ve Celal Bayar’ın
Kerkük’e yapmış oldukları ziyaretlerden bahsetti.
O yıllarda Bayar ve Aras’ı Kerkük’te büyük bir
kalabalık karşılamış. Ata Terzibaşı yaşayan bir
efsane durumunda ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ
yazılar yazıyor. Birçok eser yazdı. Bize de Erbil
Şairleri kitabını hediye etti. Kitap imzalamayan
üstada bunun nedenini sorduğumuzda Türkiye’ye
ziyareti sırasında Beyazıt meydanındaki bir kitapçı
da yazarı tarafından imzalanmış bir kitabı satılırken gördüğünü belirtiyor. Üstad’ın o günden bugüne kitap imzalamadığını öğreniyoruz.
Terzibaşı Türkmenlere ayrımcılık veya iltimas
istemiyor sadece diğer etnik gruplara karşı olan ilginin Türkmenlere de uygulanmasını istiyor. Ata
Terzibaşı ile görüşürken sık sık elektrikler kesiliyor, petrol şehri Kerkük’te elektrik kesintilerin yaşanması ise bize çok manidar geliyor.
Kerkük’te Dinî ve Ticarî Yapılar
Ertesi sabah, Abdülhalik Bey ve Necat Bey
bizi otelden alarak İmam Kasım Camii’ne götürdü. Yolda sık sık Türkçe tabelalar ile karşılaşıyo-

Büyük Tekke
34

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 15 السنة

Nakışlı Minare

ruz. Oraya vardığımızda caminin bakımsız hali
bizi derinden etkiliyor. TİKA’nın dünyanın birçok
yerinde yapmış olduğu bir çok restorasyon projesi var, inşallah yakın bir zamanda İmam Kasım
Camii’ni de restorasyon kapsamına alırlar. İmam
Kasım Camii Osmanlı döneminde birçok padişah tarafından yardım görmüş, bağış yapılmış.
İmam Kasım Camii’nin arka tarafında bulunan
Topal Osman Paşa’nın kabrini görmek ise kapalı
olduğundan dolayı bizlere kısmet olmuyor. İmam
Kasım Camiinden sonra Büyük Tekke Camii’ne
doğru yol alıyoruz. Büyük Tekke Camii şimdilerde Talibani Tekkesi diye de anılıyor. Büyük Tekke
Camii’nin fotoğrafını çekmek istiyoruz; ama Tekkenin önünde bekleyen polisler fotoğraf çekebilmemizin Şeyhin iznine bağlı olduğunu belirtiyor.
Şeyhin ve cemaatin toplandıkları odaya doğru giderken kulağımıza Türkçe ilahiler gelmeye başlı-
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yor. Abdülhalik ve Necat Ağabeyler Büyük Tekke
Camiine Türkmenler büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Odanın içerisine girdiğimizde “Ben Bir
Yakup İdim Kendi Halımda” ilahisi söyleniyordu.
Odanın baş tarafında Şeyh ve Saddam döneminde
İslam dini için vermiş olduğu hizmetlerden ötürü
işkence ve eziyet çeken Derviş Mahmut Hoca’yı
gördük. Şeyh ile görüşerek Türkiye’den geldiğimizi ve fotoğraf çekmek için izin istedik. Şeyh beklediğimizden çok mütevazı davranarak talebimizi
memnuniyetle kabul etti. Cemaate selam vererek
müsait bir yere oturduk. Söylenen ilahiler o kadar
duygulu söyleniyordu ki bizi derinden etkilemişti.
30 dakikaya yakın süren ilahilerin arasında Yaşar
Bey ile birlikte Tekke ile ilgili bilgi alarak hem tekkeyi dolaştık, hem de fotoğraf çektik. Cemaat’ten
Yaşar Bey bize Tekke’nin eski fotoğraflarını gösterdi. Cuma namazı yaklaştığı için Tekke’de cemaat için yemek servisi açılmıştı. Bu gelenek Osmanlıdan beri devam ediyordu. Bizleri de yemeğe
davet ettiler, yemekte etli patates ve pilav vardı.
Yemeğimizi bitirdikten odaya girerek Derviş Mahmut Hocamızla sohbet etme şansı bulduk. Derviş
Mahmut Hoca ayaklarından rahatsızdı, kendisi
bir gün Cuma vaazında Saddam’ın emirlerinden
korkuyorsunuz; ama Allah’ın emirlerinden korkmuyorsunuz, diyerek Cemaat’e uyarıda bulunmuş
bu sözün hemen akabinde Cuma namazını bitirmeden hocamız nezarete alınmış ve türlü işkencelere
maruz bırakılmıştı. Namaz saatinin yaklaşmasıyla
birlikte abdestimizi tazeleyerek Tekke’ye doğru
gittik. Yaşar ağabey bize namazdan sonra zikrin
olduğunu ve kalmamız gerektiğini söyledi. Biz de
zikri merak ettik ve zikrin bitimine kadar kaldık.
Tekke’deki misafirperverlikten hakikaten etkilenmiştik. Tekke’deki Kadiri zikrinin ardından yolumuza devam ediyorduk.
Kerkük’ün meşhur çarşısı Kayseri’ye doğru yola çıktık. Kayseri çarşısının yapısı tipik bir
Osmanlı mimarisi. Ancak güvenlik gerekçesiyle içerde fotoğraf çekmemize izin verilmedi
bu yüzden çarşıyı dışarıdan incelemeye başladık. İstanbul’daki kapalı Çarşı’nın küçüğü veya
Urfa’daki bir çarşı gibiydi. Kerkük Kayserisin de
dükkânların sokakların her biri bir mana içeriyor.
Çarşı İçinde 360 dükkân var, yılın 360 gününü
temsil eder.Üst katında on iki daire var; bu da yılın
on iki ayını temsil etmektedir. Yirmi dört sokak var
o da günün 24 saatine işaret etmektedir.
Oradan Nakışlı Minare Camisi’ne uğradık. Minaresindeki çiniler ise çok etkileyiciydi. Kayserinin arkasında bulunan Hana ve eskiden Çüt Kahve
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(Çayhane) diye bilinen yere gittik. O bölgeyi gezdik ve Kerkük’ün geleneksel evlerini ve sokaklarını gördükten sonra sokaklarda oynayan Türkmen
çocuklarla konuştuk. Kerkük’ün geleneksel mimarinse sahip olan sokakların ve evlerin içler acısı
haline şahitlik ettik.
Sadece Irak Türkmenlerinin değil bütün Türk
milletinin kendisine saygı ve sevgi beslediği 1980
yılında sözde Türk casusu olmak suçundan yargılanarak idam edilen Necdet Koçak’ın kabrini
görmek ve dua etmek üzere Musalla mezarlığına
gittik. Rahmetli Koçak’ın kabri başında dua ettik
ve daha sonra Musalla Çayhanesine gittik. Musalla
Çayhanesinde biraz sohbet ettikten sonra vakit çok
geçirmeden Türkmeneli’nin bir başka yeri olan
Altunköprü’ye doğru yola çıktık.
Türkmen Kasabası Altunköprü
Kerkük’ten Altunköprü’ye geçerken caddelerde
sıkça rastladığımız bidon ile satılan benzinden aldık. Neden seyyar benzin satıcıları var diye sordu-

Kerkük’ün Musalla semtinde Necdet Koçak Parkı
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levhalarda Altunköprü adı yerine Perdi yazıldığını
gördük. Yıllarca Araplaştırmaya çalışılan topraklarda şimdi de Kürtçe isimler verilmeye çalışılıyordu ama Saddam döneminde Altunköprü’nün
adı nasıl değiştirilmeye çalışılıp da değişmemişse
yine değişmeyecektir. Bu arada Necat Beyin yakın
zamanda kaleme aldığı bir kitabı var. Kitabın adı
Irak’ta Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Bu eser ile birlikte Irak’taki Türkmen kültürel varlıkları bir nevi
kayıt altına alınmıştır. Kitapta 2500 den fazla yer
adı kayıt altına alınmıştır.

Necat Kevseroğlu ve Abdülhalik Hürmüzlü ile
birlikteTuzhurmatu’da çömlek atölyesini ziyaret

ğumuzda ise sadece dört tane petrol ofisi olduğunu
öğrendik. Dünya’nın en büyük petrol rezervlerine
sahip olan Kerkük‘te halk kilometreleri bulan araç
kuyruğu ile benzin istasyonları önünde beklemekteydi. Kerkük ile Altunköprü arası yaklaşık 25 dakika Altunköprü Kerkük ile Erbil arasındaki köprü
konumundaki yerleşim yeri. Yolda zaman zaman
kum fırtınasına şahit oluyoruz. Altunköprü’ye yaklaşırken yolun sağında ve solunda taze sebze ve
balık satan dükkânlar gördük. Altunköprü’den Zap
suyu geçtiği için bereketli topraklara sahip. Zap
suyunun diğer adı ise altın su. Altunköprü’ye girişte bütün yerleşim yerlerinde olan kontrol noktasından geçtik. İlk durağımız 1991 yılında Saddam’ın
ordusu tarafından sorgusuz sualsiz hunharca katledilen şehitlerimizi ziyaret etmek oldu. Şehitlikle
100 şehidimiz bulunmaktadır. Suçsuz oldukları
halde şehit edilen Türkmen gençleri topluca bir
çukura atılmış. Şehit kabirlerinin üstünde ise mavi
gök renginde Türkmen bayrakları bulunmaktadır.
Şehitlerin çoğu daha çocuk yaşta. Halepçe katliamı kadar vahşet içeren Altunköprü katliamı nedense birçok kimse tarafından bilinmemektedir.
Yolda çok sayıda Türkçe yazılı pankartlara rastladık. Çarşı merkezine doğru ilerlerken meşhur Altunköprü köprüsünden geçtik. Köprünün 4. Murat
döneminde yapılmış ve mimarisi Mostar köprüsüne benziyormuş. Osmanlı ordusu bu güzel toprakları terk etmek zorunda kalınca arkasından gelen
İngiliz ordusunun geçişini engellemek için köprüyü yıkmak durumunda kalmış. Köprünün şimdiki
hali İngilizler tarafından yapılmıştır. Köprünün
bitiminde Özbek Baba türbesi bulunmakta. Bu
bölgedeki kimi vatandaşlar fotoğraf çekilmesine
tepki gösterirken kimisi de benim de fotoğrafımı
çek diyordu. Altunköprü’ye giderken yollardaki
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Kerkük’e dönüşümüzde Kara Selim gibi birçok
Türkmen köyünün varlığını yol üzerindeki tabelalardan görüyoruz. Kara kelimesi mert, yiğit manasına gelmektedir. Yoğun geçen günün sonunda
Kerkük girişinde bir lokantaya girdik. Yemek listemizde Kerkük dolması, Perde pilavı, tatlı, çay ve
kahve içtik. Kerkük’e girişte çevresini güneş gibi
aydınlatan meşhur Babagurgur’u gördük. Havanın
kararması ile otele doğru yol aldık.
Bugünkü planımızda Tazehurmatu, Tavuk,
Tuzhurmatu’ya gitmek vardı. Sabah ilk olarak
Türkmeneli gazetesine uğradık. Burada hukuk
işlerinden sorumlu Tarık Bey ile görüştük. Tarık
beyin elinde çok sayıda eski önemli fotoğraflar bulunmakta, müsaadesiyle bölgeye gelen liderlerin
fotoğraflarından daha bir çok önemli güne tanıklık
eden fotoğrafları inceledik ve fotoğraflarını çektik..
Kerkük İl Meclis Başkanı Hasan (TURAN) Bey
ile kısa bir görüşme yaptık ve kendinse Kale’nin
durumundan ve yapılması gerekenden bahsettik
ITC binasından ayrılmadan önce yöresel Kerkük
kıyafeti giyen Türkmen amcayla fotoğraf çektirdik. Ardından Tazehurmatu’ya doğru yola çıktık.
Tazehurmatu, Tuzhurmatu ve Tavuk’u Ziyaret
Tazehurmatu’ya giriş yaptık. Burası Kerkük’ün
mesire alanı birçok etkinlik burada yapılıyor. Birçok Türkmen neşriyatın basıldığı Fuzuli matbaasına uğradık. Yolda yine Türkmen bayraklarına ve
“İslam Dinimiz Türkçe dilimiz” yazısını gördük.
Bu bölgede Bektaşi tekkesinin olduğunu öğrendik;
ama uğrama şansı bulamadık.
Öğleden sonra Tuzhurmatu’ya vardık. Burası
Kerkük’e bağlı bir yerleşim yeri değil siyasi nedenlerden dolayı Tikrit’e bağlanmış. Tuzhurmatu adının nerden geldiği konusunda farklı farklı rivayetler var. En yaygın görüş Tuz-hurma–tu, bölgedeki
tuz madenlerinden dolayı Tuz ismi, hurma ismini
bölgede çok sayıda hurma ağacından aldığı tu eki
ise lu veya li manasına vermektedir. Tuzhurmatu
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Yasin Cemal GALATA-Ahmet Cahit ŞAHİNER
dolaşırken oradaki esnaflar ve insanlar çok sıcak
karşıladılar. Uğradığımız tüm esnaf bize ikramda
bulundu. Tuzhurmatu’da küzecilik ile uğraşan esnafın yanına uğradık ve bize özel küze yaptı. Bize
Tuzhurmatu’da mihmandarlık yapan Türkeş Bey
ile vedalaşarak Tavuk’a doğru yol aldık.

Tarihi Dakuk (Tavuk) Minaresi

Kerkük’ten sonraki en büyük Türkmen yerleşim
yeri konumunda ama son dönemlerde dışarıdan
göç almaya devam ediyor. Irak Türkmen Cephesinin buradaki bürosunda çok sıcak karşılanıyoruz.
Kısa bir sohbetin ardından Tuzhurmatu hakkında
bilgi almaya başladık. Burası Şairler diyarı olarak
anılırmış, Türkmenelinin kültürel bir merkezi konumunda. Burada tarihi eserler ve yerler çoktur.
Hepsinin adı da Türkçedir. Buradan geçen ancak
yakın zamanda kuruyan suyun adı da Aksu nehridir. Burası Bağdat yolu üzerinde olduğundan dolayı Türkiye’den Kerbela’ya giden vatandaşlarımız
ile çok güzel bir bağ oluştuğu belirtiliyor. Kendilerini misafir etmeden ikramda bulunmadan buradan
geçirmiyorlarmış
Bürodaki Türkeş ağabey ile birlikte
Tuzhurmatu’yu gezmeye başladık. İlk önce mezarlığa gittik 2003 Amerikan işgalinden sonra Tuzhurmatu 53 şehit vermiş. Kabir ziyaretinden sonra o bölgede kutsal bir mekân olan İmam Ali’nin
türbesi ziyaret edildi. Türbe ziyaretine önce izin
verilmek istenmedi; çünkü türbeyi ziyaret edenlerin tamamı kadınlardı. Türbeden sorumlu kişi
geldi ve Türkiye’den geldiğimizi söyledik, onunla birlikte türbeyi ziyaret ettik. Türbede bulunan
kadınlar bize orada yiyecekleri yemeklerden ikram ettiler. Türbe ziyaretinden sonra Tuzhurmatu
sokaklarında kısa bir ziyaret yaptık; çünkü vaktimiz yoktu Tavuk’a gidecektik. Tuzhurmatu’yu
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Akşama doğru Tavuk’a vardık… Tavuk girişinde bizi Erbil’deki Minarenin bir benzerini görüyoruz. Tavuk girişinde ITC bürosu var ve büroya
uğruyoruz. Büroda kısa bir sohbetten sonra Bektaşi tekkesi olan Cafer Dede Tekkesine uğruyoruz.
Burada yine bizi sıcak bir ortam karşıladı. Bektaşi
tekkesi 160 yıl önce kurulmuş. Akşam namazının
vaktinin gelmesi ile birlikte namaz kılındı sonra
nefesler okundu; ama Anadolu’dakinden farklı
olarak saz eşliğinde değildi. Cuma günleri tekkede toplanıp Kur’an-ı Kerim hatmi, Hacı Bektaşi
Veli’den, Şah İsmail’den nefesler okunuyor burada. Cafer Dede Tekkesinden sonra orada bulunan
başka bir Bektaşi tekkesini ziyaret etmek istedik;
ama kapalı olduğundan içeri giremedik. Tavuk’taki
dostlarla vedalaştıktan sonra Kerkük’e doğru yol
aldık. Kerkük’e vardıktan sonra Necat ağabeyin
evinde izzet-i ikram ile karşılaştık. Burada Necat
ve Abdülhalık Bey ile mülakatlar yaptık.
Kısa yolculuğumuzun sonuna gelmiştik akşam
Erbil’den İstanbul’a dönecektik. Sabah Necat Bey
ile buluştuk. Türkiye’ye götürmek üzere halden
hurma aldık… Yapı ustası Mustafa Benna ile görüştük. Ardından yıllarca suçsuz yere hapis yatan
büyük dava adamı Nihat Akkoyunlu’yu ziyaret etmeye gittik. Nihat ağabey ziyaretinde çok duygulu
bir sohbette bulunuldu. Nihat Akkoyunlu yakın zamanda çıkacak olan “Usumdan Geçenler” adlı kitabından bize şiirler okudu. Artık akşam olmuştu.
Kardaşlık Ocağında Abdülhalık Bey ile vedalaşıp
Necat Bey ve oğlu Necdet ile Erbil Havalimanına
doğru yola çıktık.
Sonuç olarak bizim için çok verimli geçen bir
geziydi. Değerli hocamız Suphi Saatçi’nin verdiği
desteğe müteşekkiriz. Bu sayede bizim için daha
önce kitaplarda öğrenebileceğimiz Türkmeneli diyarını yaşayarak görme imkânını elde etmiş olduk.
Ayrıca bizi orada bıkmadan usanmadan gezdiren
Necat Kevser ve Abdülhalık Hürmüzlü ağabeylere çok minnettarız, ayrıca Erbil’deki Dilşat Terzi,
Aydın Maruf ve Tuzhurmatu’da Türkeş Mehmet
Tuzlu’ya değerli katkılarından dolayı çok teşekkür
ederiz.
Şimdi bu satırları yazarken arkadaşlarımızla
beraber tekrar gideceğimiz günü iple çeker olduk.
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Evliya Çelebi Kerkük’te XI

Belde-i Kerkük’den Hareket

Yatsu namazına karîb bir vakt-i şerifde
Tuzhurmatu’dan Kerkük’e avdet eyledik. Bu sefer
Koryalı Zeynel biraderimiz, bizi pek merak eylemişdur. Seyyare-i müriheyi sevk iden kimesneye
bu havalide saik deyu tesmiye eylemişlerdür. Seyyaremizin saiki, elhak pek faik ü raik ü pek şatır bir
kimesne idi. Tez vakitte bizi Belde-i Kerkük’e vasıl
eyledi. Ol akşam yatub, sabahın erken vaktinde artuk Tela‘fer kasabasına müteveccihen yola revana
olmak gerekdür. Ba‘dehü seyahatimizi tamamlayub
Allah’ın ‘inayetiyle geriye dönüş yapacağuz.
Ertesi sabah erken kalkub yine müheyya olan
seyyareye binmeden evvel, bizi pek mükemmelen
ağırlayan Koryalı Zeynel’e teşekkür eyledük. Onlarla vedalaşüb yola revan olduk. Türkmeneli’nin
son beldesi Tela‘fer’i de ziyaret eyledükden sonra
Kerkük seyahatimiz hitam bulacağı içün, ol cenab-ı
vacibü’l-vücûda hamd ü senalar eyleyüb hanemize
avdet ideceğiz.
Evsâf-ı Kasaba-yı Tela‘fer
Kerkük’den ayruldukdan sonra iki sa‘at içinde
Musul’a vasıl olduk. Musul’da bir müddet istirahat
eyeleyüb kable’l-zuhr Tela‘fer’e ulaşmayı murad
edindik. Yol boyunca, silahlı zaptiyeler, adım başı
teftiş bahanesiyle seyyareyi durdurub taharrî eylediler. Tela‘fer’e yaklaşdukça taharrî molaları artmaya
başladu. Ol vakt melek yaverim:
“Sultanım cin börkini başınuza geçirüb didelerden nihan olasız. Bunlar sizden güman idüb bir müşkilat çıkarmayalar”, didi. Ben dahi bu kelamın doğru olduğuna inandım. Heman cin börküni serüme
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geçirüb cümleye nihan oldum. Böylelikle Tela‘fer’e
varıncaya kadar işimiz asan oldu.
Tela‘fer Musul’dan onüç, Sincar’dan oniki
sa‘at bu‘d-ı mesafede vâki’ olup bir işlek güzergâh
hükmünde ve el-Cezîre’nin Beled’den sonra ikinci ma’mûresi makamında bulunduğundan oradan
mürûr ü ‘ubûr eden kârbanlarla, el-Cezire’de cevelan eyleyen ‘aşâirle münasebeti ziyâde olup hâiz-i
ehemmiyettir.
Tela‘fer Kazası, eskiden Sincar kazasına merbût
bir nahiye idi. Ahalisi meskûn ve ziraat ve hirâsete
ve terbiye-i hayvanâta ziyâdesiyle mukaddimdir. Bu
ahâli şecaatte ve besalette hiçbir kavim ile mukayyes olmayıp, mücavirleri bulunan aşâirle ittihad ü
ahlâtları hasebiyle aşairlik kavâidlerini icrâ ve muhafaza eylemişlerdi.
Kasabaya yaklaşurken lenduha bir levha ile
karşu karşuya gelindi. Levha üzerinde “Atam Ülkesi Vatanım” ser levhalı bir şi‘ir yazılu idi. Şi‘irin
matla‘ında:
Atam ülkesi vatanım cennetim Tela‘fer’im
Her umağım uzun dilim ‘izzetim Tela‘fer’im
ve sonunda:
Felekoğlu adını bir yâdigâr koysan n’ola
Ey hayatım tarihi ey şöhretim Tela‘fer’im
diyen Felekoğlu, beldenin rahmet-i rahmana kavuşan şai‘r-i şehîrine aid imiş.
Beldeye yaklaşırken kadîm kal‘anın kocaman
surları ziyaretçilerin seyr ü temaşasına vesile olur.
Kal‘anın fevkinde büyük haneler ve eğniya konakları vardur. Tela‘fer kasabası epiyi vâsi’ ve hâneleri
sâir mevâki’den ziyâde süknâya elverişlidir. Mürtafi’ bir tepecik üzerinde mebni kal‘a derûnunda güzel
muntazam hükümet dairesi, iki cesîm hanı, bir hamamı, sekiz on cami‘ ü mescidi, bir sibyan mektebi
ü sayir zikre şayân ma‘mûreleri vardır.
Tela‘fer dokuz mahalleye münkasimdir. Kal‘anın
üstünde vaki‘ olan mahallerden gayrı aşağıda surun
taşrasında dahi mahalleler mevcuddur. Aşağı mahallelerde dahi konaklar vardur. Kal‘anın derununda
yer kalmadığı içün halk hanelerini kal‘anın haricinde inşa eylemişdür. Ol sebebden elyevm kasaba büyük ve cesîm bir hal almışdur. Cami‘ler, mektepler,
kahveler, dükkânlar hâsılı mebâni ‘adidesi ile büyük
bir vilayet olmayı hak eylemişdiür.
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Tela‘fer mıntakasının gılal-ı hububatı pek vafir
olub mahsulü cümle Bağdad-ı abâd halkına kâfi gelür. Ziyadesi de sayir şehir ü kasaba ü ehl-i kuraya tevzi‘ olunır. Mahsulâtından buğday ve arpanın
cinsi pek makbul-i cihandır. Bilâd-ı ‘Irak ü Şarku’lavsat’ta mesîli menendi yokdurur.
Halkın yarısı Hanefiyyü’l-mezhebdür. Halkın diğer yarısı dahi umumiyetle Şi‘a şi‘ar olub
Bektaşiyü’l-meşrebdir. Bunlara Mavilu tayfası
dirler. El-yevm nefs-i kasabanın halk dehanıyla
“xumsu = xummusu” (kamusu, hammısı, happısı)
Türkman’dır. Tela‘fer’in cümle halkı eski Çağatay’a
karib Türkî lisanıyla tekellüm iderler.
Kasabada dolaşur iken beldenin Subaşı dinülen
yerde, Tela‘ferli hatunların çamaşurlarını yıkadıklarını müşahede eyledim. Calibü’l-enzar bu manzarayı
cümle halk temaşaya durur. Bir kaynakdan neb‘an
olan bu âb-ı cesîme, Tela‘fer’in bahçe ü bağlarını
dahi iska ider.
Kasabada dolaşur iken, salifü’z-zikr Mavilu
cema‘atına ‘aid bir bâb-ı dergâha rastladuk. Orada
yaren meclisi cem‘ olduğin müşahade itdüm. Melek
yaverim kulağıma eğilüb ayıtdu: “sultanım, bunlar
tayfa-yı Mavilu’ya mensub cema‘atın dergâhıdır,
bunlar ehl-i dil olub saz ü söz meclisi yaparlar. Kasabada bunlara aid birkaç tekye dahi vardur. Her
daim bu tekyelerde toplanub bağlama sazı, kopuz ve
dombura eşliğinde nefes ü ilahîler okurlar, kamusu
hoş sohbet canlardur”, didi.
Fakir ü pür-taksir “Selamün‘aleküm erenler” didükde, cümleten “ve ‘aleykümselâm” deyu mukabele idüb buyur didiler. Ol vakt:
“Meclisinize bereket erenler, bendenüz Seyyah-ı
fakir Evliya Çelebi, esbâb-ı cem‘iniz hayırdır inşallah?” didim. Hep bir ağızdan:
“Hoş geldiniz Evliya baba, muradımız cem‘olub,
kıssa hanlarımızdan, âşıklarımızdan Aslı-Kerem,
Arzı-Kamber hikâyelerini, Nesîmi’den, Fuzûlî’den,
Hatayî’den, kasîde ü gazeller, nefes ü ilahîler dinleriz.
Sizin dahi dergâhımızda yeriniz makbuldür. Divanımız sizin tek ehl-i dil mihmanlara her daim açıkdur,
teşrifinizle mütelezziz oluruz”, didiler. Ben dahi:
“Eyvallah can erenler, şerefyab oldum”, didim.
Tembelizyon dinülen camlu şeytan kutusunu seyr
eylemekdense, güzel ilahîler dinlemek evlâdur. Ol
dem Ahmed Abbo adlu bir genç âşık Hakikat didikleri bir Alevî semahı okumaya başladı:
Haqiqat
Bi-hamdillah ki İslamım
Delilim Mustafa geldi
Emirim rehberim şahım
‘Aliyyü’l-Murtaza geldi
İmamım ol kerem kânı
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Nice men sevmenem anı
Resulün qurretü’l-‘aynı
Hasan xulku Rıza geldi
Feda olsun ona canım
Ki odur dinim imanım
İki ‘âlemde sultanım
Hüseyn-i Kerbela geldi
Ona ins ü melek bende
Tektena bendesi bende
Cihanı qutb-ı ‘âlemde
‘Ali Zeynel ‘aba geldi
Muhammed Baqır ol şahım
İmam Ca‘fer’durur mahım
Bunlardan Musiy-i Kâzım
Ki ol nur-ı Hüda geldi
Özüdür qaf ile Qur’an
Göründü Kâ‘be-yi ‘irfan
Cihanda rahmet-i rahman
‘Ali Musa Rıza geldi
Taqi şâh-ı velâyettir
Taqi nurü’l-hidayettir
Bunlar maqbul-i hazrettir
Ki bize rehnümâ geldi
İmam-ı ‘Askeri qıblem
Eşigi daşıdır Kâ‘bem
Yolunda baş ü can verem
Mene gayet safa geldi
Muhammed mehdidir axir
Gene bir gün ola zahir
O vaqtin harici münkir
Bu dergâhtan cüda geldi
Gel ey zahid gözün aç bax
Dünya bunlar ile durax
Bunların bastığı toprax
Gözüme tutıya geldi
Seyyid Seyfî ilâhîdir
Kelâm-ı lütf-i şâhîdir
Haqiqat burc-ı mâhîdir
Bu mehdi bî-riyâ geldi
Elhakk, pek güzel söyledi ‘Âşık Ahmed. Ehl-i
beyt sevgisinin bu denlu yanığına bu dergâhda rastladum. Ba‘dehü Ahmet Abbo sabık ‘asırda yaşamış
olan ‘Aşık Fethi’den bir parça okudu:
‘Aşk elinden yandı canım çare bilmem neyleyim
Kesildi sabrım kararım yara bilmem neyleyim
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Bir yanımdan kanlı düşman bir yanımdan ta‘n-ı halk
Ara yerde kalmışam men ara bilmem neyleyim
Karşımızda iki hâkim biri dilli biri ker
Dillinin verdim cevabın kere bilmem neyleyim
Neylerem o cenneti hükmüm ona revan değil
Taze gülşenler açılmış dere bilmem neyleyim
Fethi’yem öldürseler ‘aşkın yolundan dönmenem
Mansur’u dara çekipler dara bilmem neyleyim
Ehl-i dillerden müteşekkil bu dergâh-ı bî-günah’ın
cümle müridleri eski zalim hükümetlerin hışmına
dahi uğramıştır. Elyevm kendü ‘an‘anâtına bağlu her
dürlü ayinlerini icra idüb, tekyelerinde vakit geçirürler. Artık izin isteyüb yola revan olma zamanı çattu,
didim. Amma cümle yarân yek dehen olub:
“Möhterem Evliya’mız, bizi ziyaret iden xum
(kamu) mihmanları, çorbamızı içirmeden bırakmanuz. Sizin dahi Tela‘fer’in dünyaya nâm ü nişan salan bulgur pilavı ekl itmenüz gerekdür”, didüler. Ol
vakt melek yaverim kulağıma fısıldayub söyledi:
“Sultanım, bu kasaba halkı pek misafirperverdir.
Teşrif iden konaklarını yedürib içirmeden asla yola
salmazlar; ol sebebden yemeklerini tenavül eyledikden sonra yola revan olmak gerek.”
Ben dahi çaresiz kabul itdim. Bir anda açılan
sofralar üzerinde, bakır siniler içinde kubbe-i vâlâ
misâl doldurulan bulgur pilâvının üstünde nar gibi
kızarmuş etler sıralandu. Yanında beyaz ü siyah
çürekler1 ve dahi ayranlar geldi. Bir anda aklıma
Kerkük’de tenavül eylediğimiz nefîs pirinç pilavının tadı geldi. Ancak Tela‘fer halkı dimek bulgur
pilavını tercih itmişler. Eskilerin kavlince “mihman
olan umduğunı değil, bulduğunı yermiş” darb-ı meseli hatıra hutur eyledi.
Bulgur pilavından bir iki kaşık yedikden sonra
şaşurıb kaldım. Bu denlü lezîz bulgur pilavını ruy-i
zeminde elhak, ila yevmina haza tenavül eylememişdüm. Bulgur pilavının lezzetinden ol derece hoşnud oldum kim iki sahan dolusu yiyub üstüne iki tas
dahi ayran nuş eyledim. Tela‘ferli hanumların ellerine sağlık. Onlara hem dahi sad aferin.
Ba‘dehü: “Ey can dostları ‘aziz yârenler, artık
va‘de çattu destur varsa yola revan olub biz dahi
ilimize varalım”, didim. Ol vakt yarenler arasında
sessiz duran birisi şöyle ayıtdu:
“Evliya emmi, biz dahi yola revan olurken şöyle deriz:
Yolcu yolunda gerek
Erken ilinde gerek
Dille ikrar ettiğin
Olsun gönlünde gerek”
“Hey ağzına sağlık, ne güzel kelam ettiniz. İsmi1. Tela‘fer halkı etmeğe çürek dirler.
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nizi bağışlar mısunuz?”, didim.
“Bendenüz Tela‘fer’in şa‘iri Çolakzade
Rıza’yım. Okuduğum kıt‘a ben fakirindir. Kerkük
dolaylarında yolcuya şöyle bir ma‘ni dirler:
Gédisey meni apar
Yoksa kıyamat kopar
Ögüyce gözim yaşı
Ardıyca séller kopar”
“Eyvallah Rıza kardaş, benim gittiğim diyara siz
daha sonra gelirsiz inşallah.”
“Sizin yaşadığınız diyara vize almak zor mu ki
Evliya emmi?”
“Rıza kardaş, vize almak nedir, bimezem”
“Evliya emmi, bir memlekete ditmek içün, o
memleketin idaresinden giriş izni almak dimekdür”
“Benim yaşadığum diyara gitmek içün Allah’ın
rızasını kazanmak gerek. Başkaca kimesneden izin
almak mecburiyeti yokdurur”
Elhak, dilbâz ü pür-lugaz olan Tela‘ferli şa‘ir
Rıza biraderimle tanışmakdan ziyadesiyle memnun
oldum. Edebî musahabe eylemekden ben dahi pek
hoşnud oldum.
Artık cümle yarânla vedalaşüb yola çıkma zamanı geldi. Hepsiyle sarılub helallaşdum. Tela‘fer’den
ayrılub hududa müteveccihen yol almağa başladuk.
Bu sırada Türkmeneli diyarından ayrılmak elem vermeğe başladu. Temiz kalpli Türkmenlerin diyarından
iftirak etmek beni ziyadesiyle hüzünlendirdi. Yıllardır
eza ü zulüm gören Türkmen halkının hâlâ mukavemet etmesi, onların iradeli olmalarının bir nişânesidir.
Melek yaverim dahi beni elemzede görince:
“Sultanım, Hüda Türkmenlerin yarı ve yardımcısıdır, merak buyurmayınız. Bizim buradan menzilimize avdet itmek mukarrer oldu. Bize verilen
zaman doldu” didikde, ol vakt:
“Buradan iftirak eylerken Yüce Mevlaya du‘a ü
niyazda bulunmak isterim, barî bir nefes du‘aya izin
verile”, didim. Melek yaverim:
“Tabi‘i efendim, buyurun du‘aya, hep birlikde
amin diyelüm”, didi.
Fasl-ı Du‘a
Cenab-ı Rabbü’l-‘alemîn, mazlum ü makhur
Kerkük’ü ve Türkmenelini ila yevmi’l-haşr taife-yi
Türkmanın uhdesinde bulundursun, âmin.
Münkesirü’l-kulûb Türkmen ahalinin emn ü asayişlerini kadir Mevla’m müdam kılsun, âmîn.
Hüda cema‘at-i Türkmanı penahında hıfz kılsun, âmin.
Hazret-i Yezdan’dan niyazım oldur kim, şehr-i
şehîr-i mevâtın-i Türkmanîyeden olan Kerkük’te ve
Tuzhurmatu’da ve Erbil’de ve Musul ve Tela‘fer’de,
hâsılı bilâd-ı Türkman’da meskûn cümle Türkman
karındaşlarum ila intihai’z-zaman ve inkırazi’ddevran şâdüman olalar, âmin.
Temmet
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Kerkük’te Vuruldu Bir
Türkmen Bala
Vuruldu Kerkük’te bir Türkmen bala
Bakışları âhû gözleri ala

Çocuktu balaydı o bir yavruydu
Gözyaşları duru hep dupruduydu

Belli ki çok idi çile ezâsı
Mübârekti yalnız onun gazâsı

Kan suyla yıkanır kan ile yunmaz
Düşman karşısında derin uyunmaz

Hâlinde bir melek edâsı vardı
Ne bir şikâyeti sedâsı vardı

Kerkük caddesine döküldü kanı
Artırdı her damla bin heyecanı

Küçücük kalbinde aşk taşıyordu
Bu aşkı taştıkça o yaşıyordu

Kerkük’te vuruldu bir Türkmen bala
Bakışları âhû gözleri ala

M. Hâlistin KUKUL
Kerkük Hicran İçinde
Göze geldim göze geldim
Yâr ile göz göze geldim
Gözler kanlı yaş doluymuş
Kan nehrinde yüze geldim
İçtim içtim kanamadım
Bu hâle inanamadım
Derde çâre bulamadım
Dilsiz oldum söze geldim
Kerkük-Musul kan içinde
Türkmen’im hicran içinde
Bin can var bir can içinde
Bir ebedî ize geldim
Ya Rabbî yok mu bir imkân
Vatan mekân-cennet mekân
Müslüman’da dinsin hüsran
Rızan için dize geldim

Ecdâdımdan yâdım orda
Zerre zerre adım orda
Kız-kızan feryâdım orda
Şahdamara öze geldim
Dayandı kemiğe bıçak
Çepeçevre dolu kaçak
Daha nice nice kaypak
Zulmü kaza kaza geldim
Söz dokudum ak kâğıda
Hiç mi gerek yok ağıda?
Yukarıda aşağıda
Bunu yaza yaza geldim

M. Hâlistin KUKUL
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 15 السنة

Sayı/Issue 57 العدد

Ocak-Mart/January-March 2013 آذار-كانون الثاني

41

Külliyat-I Haşim Nahid: Hikayeleri
Sadeleştiren ve Hazırlayan: Veysel ERGİN*

İzdivaç**
Kıymetli Kardaşlık okuyucuları… Üç yıllık
araştırmalarımız neticesinde ulaşabildiğimiz Haşim
Nahit Erbil’e ait 21 hikâyeden on üçüncüsünü Latin
harflerine aktararak sizlere sunuyoruz.
Haşim Nahit’in 21 hikâyesi incelendiğinde, üç
farklı (1-Olay (Maupassant) ya da kesit (Çehov)
hikâyesi diyebileceğimiz klasik hikâye formu,
2-Fantezi veya fanteziye adını alan ve bir küçük
vaka etrafında geliştirilen hikâye formu, 3-Karşılıklı
konuşma biçiminde yazılmış hikâye formu) hikâye
yapısı karşımıza çıkmaktadır.
Bugünkü hikâyemiz, yazarın “nuvel-diyalog”
veya “tekellümî hikâye”1 diye adlandırılabilecek
üç hikâyesinden biridir. Asıl mesajı taşıyan kısmın
(iç vaka), hem seyirci ile görsel iletişime geçilerek
(gösterme) hem de bu iletişimi sağlayan kişilerin
ağzından anlatılmasına dayalı verildiği, tiyatro ve
hikâyenin özelliklerinin birlikte kullanıldığı bu
hikâyesinde Haşim Nahit; Meşrutiyet dönemindeki birçok değişimde gözlendiği gibi, müessesesini
de “Batılılaşma” çerçevesinde irdelemeye çalışır.
Sözü daha fazla uzatmadan, dört gencin “evlilik”le
ilgili fikirlerini aktarmasından ibaret olan bu küçük
1. Tekellümî hikâye karşılığında önerilen Nuvel-diyalog ka ramında yer alan “Nouvelle-La Nouvelle- terimi, Fransız Edebiyatında bir tür adıdır. 15-19.yy. arası dikkate alınarak, “ilk
kez anlatılan bir maceranın kısa hikâyesi” şeklinde tanımlanmıştır. Özellikleri: Önceleri fiction anlatılarının kısa bir parçası
halindeydi. Sonraları roman ve masaldan ayrılarak başlıbaşına
bir tür olmuştur. Bileşkeleri: Aksiyon basit bir olay çevresinde gelişir. Kısa bir krizin, anlık bir izlenimin gerçeğimsi dışa
vurumudur. Kişi sayısı en aza indirgenmiştir. Psikolojik yönü
yoğundur. Kahramanların özel bir anları tanıtılır. Bir varlığın
çok kısa bir reaksiyonu, yoğun bir anı söz konusudur. Dekorda,
hikâyeyi anlamamız için detaylardan ayıklanarak gerekli olan
verilir. Yazar, dramatik olmaya yönelik bir psikolojik analiz
sunar; okuyucunun zekâsına çağrıda bulunur. Bu türün ahlakî
yanı da vardır. (Henri Benac, “Nouvelle”, Guide des idees litteraires, Hachette Education,1988, s. 361-363.) Micro Robert
(1989 Paris) ise (La) nouvelle’i “Az şahıslar sunan dramatik
yapılı hikâye” diye tanımlıyor. Diyalog’un, “piyes, roman,
hikâye gibi yapıtlarda iki ya da daha çok kimsenin konuşması;
bu biçimde konuşmalı yazılmış yapıt” tanımı ile Nuvel türün
özellikleri birleştirilince tekellümî hikâye’nin mahiyeti anlaşılmış olmaktadır. Bizce bu tür, “tek perde, tek meclisten oluşan
kısa oyun ya da tablo” diye tanımlanabilir.
(*) Gazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktora öğrencisi
(**) Haşim Nahit, Kısm-ı Ahlâkî: İzdivaç, Musavver
Malumat-ı Nafia, S: 7, 27 Mart 1330, s.98-100
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hikâyeyi sizlerle paylaşmaya başlıyoruz…
Dört genç, Moda sahilinin bedii akisleriyle süslenen durgun sularında ilkbahar akşamını seyrediyorlardı. Sârim Naşit, ruhunun hicir ve elemi okunan gözlerini denizden çevirerek Sakıp’ın gözlerine
dikti ve:
-Azizim, dedi, bazı dakikalarım var ki en derin yeislerimin tesellisini aradığım bu güzel akşamlar bile bana yeis verir. Hayatta böyle yalnız
yaşamaya mahkûm olduktan sonra…
Sakıp, ikmal etti:
-Hayat bir işkence olur, değil mi?
Adil Süreyya dedi ki:
-Perilerin sihirli yapağı bizi muzdarip yaşatmak için akşam ziyalarına da kadın saçlarının
kumral ve siyah saçlarından birer demet mezc
etmiş. İşte bakınız (eliyle işaret ederek) şu bulutun denize doğru uzanan uçları, bir kadın başının parlak şuleler altında dağınık ve kızıl saçlarını ne güzel temsil ediyor. Şunun üzerine bir tül
gerseniz, bu başörtüsüyle mutlaka Osman Said’e
sevgilisini hatırlatırsınız!
Osman Said:
-Hayır, efendim, dedi, yanlış söylediniz: Bulutlardan işlenmiş bu baş, üstünde daima bir demet yasemin taşıyan pembe şapkalıya daha çok
benzer…
Bu, hiç kapanmayan ebedî bu münakaşanın, izdivaç meselesinin anahtarı oldu. Sakıp:
-Ey siz Adil Süreyya’nın matmazel “J”yi sevdiğini mi zannediyorsunuz?
Adil Süreyya:
-Dur bakalım, öyle olsun. Ben onu seviyorum
yahut seveceğim. (Osman Said’e hitaben) Bu,
fena bir şey mi?
Osman Said:
-Elbette. Satılıncaya kadar pek çok sepetleri
dolaşan ve satacak derecede koklanmış bir çiçek
yerine yaprakları üstündeki toz zerrelerini hiçbir elin bozmadığı bir çiçeği tercih ederim. (Ve
gururla başını kaldırdı. Ötekiler gülüşüyorlardı.
Adil’in kahkahası pek sürekli oldu.)
Sârim:
-Dostum, dedi, müsaade ederseniz fikrimi bir
daha söyleyeyim. Bir içtimai meseleyi mukayese
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Külliyat-I Haşim Nahid: Hikayeleri
Sadeleştiren ve Hazırlayan: Veysel ERGİN
ile halletmeye çalışmak derecesinde yanlış bir hareket olamaz.
İzdivaçtan bahsolundu mu derhal Hıristiyanlığın
âdetleriyle bizimkileri karşılaştırmaya musarât ederiz. Bundan ne çıkar. Vakıa birçokları hüküm vermekte tereddüt etmezler. Ve hükümlerinde de ısrar
ederler. Tetkik etseniz, hükmün hiçbir esası müstenit
olmadığını görürsünüz. Bizi harap ve muzdarip eden
de budur: En mühim biri içtima meseleyi o kadar
sadeleştirir ve ehemmiyetini azaltırız ki: Bu, bizde
tetkik hasletinin yokluğundan neşet eder. Hiç kimseye tariz maksadıyla söylemiyorum. Ve rica ederim bunu bir daha, lakin gürültüsüzce konuşalım.(üç
genç, arkadaşlarını dikkatle dinliyorlardı.)
Şimdi efendim, Avrupalıların muaşeret ve izdivaç usullerini taklit etmekle işi halletmeye yeltenirseniz, bu, Reşit Paşa’nın ıslahatına benzer.
Adil:
- (Göz ucuyla Osman’ı işaret ederek) Pek sevinme, yeniçeriyi kızdırıyorsun!
Osman:
-Yeniçerilik, bugün iktisabı muhal olan bir
şereftir.
Sarim:
-Osman Said beyin fikrini bilirim o, gölgede
yetişen nadide çiçekleri nazik şiirini kafeslerin
arkasında arar. İçtimai faydadan ziyade umutlar şiiriyetin hükümranlığına münkât olduğuna
kâniyim. Adil Süreyya Bey, Matmazel “J”yi niçin kasten sevdiğini izah ettikten sonra sözüme
devam edeceğim.
Adil Süreyya:
-Artık söz benimdir Osman Bey. İşkenceye
katlanmamalısın. Henüz idadiyedeydim. Aile hayatımızdaki biçimsizlikleri ta o zamandan beri
fark ediyordum. İlk tetkikata kendi evimizden,
akrabalardan başladım. Şimdi bütün bu tafsilatı
hikâye etmek uzun sürer. Bunların yalnız birisini
ve neticeyi söyleyeceğim:
Hasımlarımızın yirmi yaşında bir kızı vardı. Bir
gün birdenbire bu kızı nişanladırlar. Bu, alelade bildiğimiz merasim dairesinde oldu. Kız hakikaten budala bir şeydi. Damadı hiç tanımıyordum. Erkek de
kız gibi bir şey, dedim. En çok ehemmiyet verdiğim,
düğün günüydü. Mektebe gitmemek için, mühim dakikalarda müracaat ettiğim çareyi düğün haftasının
Salı gününden itibaren tatbik ettim: Hastalandım.
Cuma gününe kadar olan meşhudâtım, ne size
ne de bu bahse tealuk etmez. Damat bey hakkındaki tahminim pek yanlışmış. Gözlüğünün arkasından
parlayan nâfiz gözlerinden sözlerine, tavırlarına
varıncaya kadar her şey beni tekzip etti. Mamafih
bundan ümidimin fevkinde bir komedya görmek tesellisini istihraç ettim. Çok sürmedi: Bir gün ilm-i
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içtimaya dair Fransızca mühim bir kitabı tetebbü
etmekle meşgul gördüğüm damat beyin ayakucunda gelin hanım oturmuş, sakız çiğniyordu. O günkü
hicabımı, muvaffak olduğum hiçbir imtihanda hissetmemiştim. Ve yine o gün yemin ettim ki okuyacağım sayfalar üstüne eğilecek kadın başı, kurdele ve
saç yığınından fazla bir hamule-yi marifet taşısın.
Matmazel “J”yi işte bu maksatla hem de nefsimi
icbar ederek seveceğim. Aile hayatımızdaki bozukluk ve bunu ıslah etmek gayesi ne olursa olsun, benim arzum şudur: Hayatta beni anlayacak derecede
zekâsı olan bir kadına malik olmak.
Osman:
-Eğer açtığın sayfa üstüne eğilen başın hatıratını yoklasan, sayfanın ve hatta kitabın muhteviyatından ziyade âşıkane maceralar bulursun!
Adil:
-Macerasız bir hayat, ziyasız bir yıldıza benzer ki gökyüzünde de buna tesadüf etmek mümkün değildir.
Sârim:
-Ferdi telakkilerle umumi bir meseleyi halletmek dahi mukayeseden ziyade müfit olamaz. Siz
efendim, herkesin alâkadar olduğu bir işi şahsi
kanaatinize göre fasıl etmek istiyorsunuz. Müsaade ederseniz, sözümü evvelki cereyânından
takip ettireyim. Ne diyordum, Avrupa’yı taklit
etmek, Reşit Paşa’nın ıslahatına benzer.
Reşit Paşa, memleketini ıslah için bilir misiniz
ne yaptı: Avrupa müterakki idi. Reşit Paşa, eser-i
terakkiye dikkat etti. Bu terakkiyi husule getiren
âmillere kadar nüfuz edemedi. Terakkinin eserlerini, mahsullerini aynen tatbik etmeye kalkıştı. Şimdi
bizde yıkılan aile temellerini, Avrupa izdivaç usullerini taklit etmekle yapmaya çalışıyoruz. Zannetmem
ki bizdeki izdivaç merasiminin şekline itiraz eden
olsun. Asıl itiraz olunan, neticedir: Ailenin iki rengi
terazinin iki gözünde ekseriya birbirine denk çıkmıyor. Bu muvazenesizlik, aile teşkilatına mani olduğu gibi, teşekkül eden ailelere de beklenilen saadeti
vermiyor. İşte mesele budur. Mutâd olan merasimle
nihayet bulan izdivaçlarda aynı hal, bu merasim hilafında vaki olan izdivaçlarda yine aynı hal var. Demek istiyorum ki fenalık, zannolunduğundan fazla
derin ve ehemmiyetlidir. Ben şikâyet olunan halin
hakiki sebeplerini şu vecihle buluyorum: Biz şimdi
bir buhran devresindeyiz. Eski Osmanlı-Türk tarz-ı
hayatı ihtilat ettiği milletlerin ve Avrupalıların tesiriyle tahavvülata uğradı. Yeni bir tarz-ı hayat zaten
tekerrür etmemiştir. Bu tahavvülat ile adem-i tekerrürünün eserlerini ahlakta, adapta muaşerette, akidede lisanda, hülasa hayat-ı içtimaiyenin her sayfasında görebilirsiniz. İşte bahsettiğimiz izdivaç veya
aile teşkilatı bunun ancak bir sayfasıdır.
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Aydın KURAN

Halk Şiirinin Güzelliği*
Halk şiirinin o doyumsuz güzelliği 1969 yılında
görev yaptığım Bağdat Türk Kültür Merkezi’nde
bir kez daha karşıma çıktı. Bana elini verdi. Duygularımı kâh üzüntülere sürükledi, kâh neşelendirdi. Kimi zamanda “bu nasıl şiir ki ciltlerden oluşan
bir eserle dahi anlatılamayacak bir fikri, bir dileği,
dört beş dize ile ifade ediyor” diyecek kadar beni
şaşırttı.
1969 yılının Mart ayının günleriydi. Kütüphanenin tasnifi ile uğraşırken, kapı açıldı. İçeriye
Kültür Ataşemiz İsmet Parmaksızoğlu’nun1 koluna
girmiş, uzunca boylu, zayıf, elinde baston taşıyan,
daha sonra görme özürlü olduğunu anladığım bir
kişi girdi. Ataşemiz bana “Aydın, seni şair Hasan
Görem2 ile tanıştırayım” dedi. Kırk yıllık dostmuş gibi birbirimize sarıldık. Beni kucaklarken
“Türkiye’nin kokusu sizden duyalım bari” dedi.
Çok duygulandım. Ona “ben de sizleri görmek,
tanımak, sizlere hizmet etmek için buradayım”
dedim. Soyadının anlamını sordum. O da “keşke
körlüğüm olamasaydı da dostlarımı görseydim”,
şeklinde cevapladı.
Daha sonra sohbete başladık. Kütüphanedeki
şiir kitapları hakkında bilgi edinmek istedi. Bana
halk şiiri ile olan ilgimi sordu; “çok sevdiğimi”
söyledim. Bunun üzerine o, “Atatürk’ün fotoğrafı
nerede, beni ona yönlendir” dedi. Arkasından şu
cinaslı hoyratı okudu:
Keman sızlar

Şair Hasan Görem, kütüphaneye her gelişinde okumak için birkaç kitap alırdı. Sohbetlerimiz
sırasında, her seferinde bana üç dört tane cinaslı
hoyrat yazdırırdı. Ondan 70’e yakın hoyrat dinledim.
Kültür Merkezi’ne gelen soydaşlardan ve
1962-1984 yılları arasında bir bölümü Latin harfli Türkçe yayımlanan Kardaşlık Dergisi’nden de
220 hoyrat derledim. Bunları emekli olmadan önce
Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi
Başkanlığı’na daktilo edilmiş bir şekilde teslim ettim. Bu çalışmanın sonu hakkında bir bilgi sahibi
değilim.
Şair Hasan Görem’in bana yazdırdığı hoyratlardan bir kaçını sizlere okumak istiyorum.
Yüz sedef diş incidir

Kemal’imin kadrini

Öpsem dudak sevinir

Ne bilir Kemalsızlar
1. İsmet Parmaksızoğlu, tarih yazarıdır. Türk İslam Ansi lopedisinde özellikle Irak tarihi ile ilgili maddeler yazmıştır.
“Irak Tarihi”, “Tarih Boyunca Türkmenler ve Kürtler”, “Ermeni Sorunu” gibi eserleri bulunmaktadır. Ölümünden önceki son
görevi Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı idi.
2. Şair Hasan Görem. Irak Türklerinin tanınmış halk şairl rinden biridir. Gözleri görmediği halde Âşık Veysel gibi lirik
şiirin çok anlamlı örneklerini yaratmıştır. Emperyalist Devletleri Irak’a adeta davet eden Saddam zamanında, doğup büyüdüğü yer olan Tuzhurmatu ilçesinde yıllarca hapis yatmıştır.
*. Bu yazı, Halk Kültürü Araştırma Kurumu’nda, 2.12.2011
tarihinde yapılan konuşmanın metnidir.
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Daha sonra bana “Peygamber kelimesinin
Farsça “Peyamaver”, yani haber getiren, yön veren
anlamına geldiğini” belirtti. “ İslam’ın yol göstereni, onun önünü aydınlatan nasıl Hazreti Muhammet ise, Türkün doğru yolunu çizen de Atatürk’tür.
Ona Türk’ün peygamberi dersek, her halde yanlış
anlaşılamaz” dedi.

İncidir

Yay titrer keman sızlar
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Bu hoyratta belli ki, ham insanlarca, olgun
kişilerin kıymetinin bilinemeyeceğini; Mustafa
Kemal’in kadrini ve değerini de, Türklük dünyasını çağdaş uygarlık yolundan saptırmak isteyen
örümcek kafalıların takdir edemeyeceğini belirtiliyordu.
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Dişlesem diş incidir
Men yâri bir incitmem
Yâr beni bin incidir
Dolaşma namert ile
Yolda yoldaşın incidir
Asıl sarraf olmayan
Bilmez ki bu incidir
Menim bir sevdiğim var
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Aydın KURAN
Kerkük’te Erbil’de Telafer’de birincidir

Aslan gücünnen düşse
Karınca oyar gözüm
Kimi zaman Anadolu’ya yani Türkiye’ye sitem
eden dizeleri olurdu:

Bir diğer hoyrat ise şöyle demektedir
Şiraz’dır
İsfahan’dır Şiraz’dır
Uşak niçin yığlırı3
Meme küçük şir azdır.
Buradaki ikinci şir kelimesi, süt anlamına gelmektedir. Kızkardeşe hemşire derken, bir anadan
süt emen bacımızı anlatmak istediğimiz gibi.
Karacaoğlan’ın çapkınlıklarını anlatan bu hoyratlardan sonra Irak Türklüğü’nün içinde bulunduğu sıkıntılı durumu şu dizelerle belirtirdi
O yar gözün
Kim görmüş o yar gözün

Ay anam
Yıldız anam ay anam
Bıraktım gittin meni
Harda4 kaldın ay anam
Türk halk kültürünü çok seven, onun güzelliklerden ilham alarak birbirinden değerli eserler
yazan Türkmenlerle geçen anılarımı siz aziz konuklar ve okuyucularla halk şiirinin güzelliğini
paylaşırken, Türkmen Şairi Hasan Görem’i rahmetle anıyorum.
4. Nerede

3. Ağlıyor

Kerkük Hasreti
Ruhumun hercümercinde bir şehir
Uğultusu hâlâ kulaklarımdadır
Köprüden geçerken gördüğüm Kale
Bağrında destanlar barındırır
Hoyratların elinden şikâyettir horyatlar
Efsunlu buruk bir gururun sesi
Yükselir bağrından her bir susuzun
Ateşli yanık bir sevda güftesi
Gülle hellük cüce göz yumma
Çocukları da esirdir o yurdun
Her bahar gelişinde kâğıtkuşu uçurur
Ne gün duyar kavuşma muştusun

Şehitlerini anar her gün şivanla
Necdet’in kara haberi geldiydi dün
Abdullah Âdil bir de Rıza
Saldı her biri kalplere hüzün
Varlığın ümittir hicranlı kalbimde
Bülbül elbet ulaşır gülüne
Güneş bir batar bir doğar Kerkük
Sevdalın bir gün kavuşur gül yüzüne

Önder SAATÇİ
Türkmen’e
Türkmen’e hey Türkmen’e
Ay yıldızlı gökbayrak
Ne güzel yakışır Türkmen’e
Dediler Tuzhurmatu
Feryad ü figan
Yıkarız gök kubbeyi
Dokundurtmayız Türkmen’e

Güngör YAVUZASLAN
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 15 السنة

Sayı/Issue 57 العدد

Ocak-Mart/January-March 2013 آذار-كانون الثاني

45

Türkmen Albümünden

İsmet HÜRMÜZLÜ sürgün dönüşü. Arkadaş ve Akrabalarıyla (Temmuz 1961 Kerkük) Resimde sırtı objektife olan kişidir.

Hille şehrinde sürgünde 1961 – Babil Otelinin önünde.
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Editörün Seçtikleri

Kerkük Hapishanesi (1960). Resimde ortada çökmüş durumda oturan, beyaz gömlekli
olan İsmet Hürmüzlü ve tam arkasında ceket giyen de ağabeyi Kahtan Hürmüzlü’dür.

07 Nisan 1961 tarihinde Hille Şehrinde sürgünde (Irak’ın Güneyde)
beraberinde Fahrettin Peskilçi
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Ahmet B. ERCİLASUN

Irak Türkleri ve Utanmak
Irak Türkleri, Büyük Selçuklulardan yadigârdır.
Türkler 9. yüzyıldan itibaren Abbasi halifeliğinin
koruyucu askerleri olarak Irak’ın bazı bölgelerine
yerleşmişler ve hem İslam Devletinin sınırlarının
genişletilmesinde, hem de halifeliğin Bizans’a
karşı korunmasında önemli rol oynamışlardır.
Büyük Selçuklularla beraber Irak’ın kuzeyindeki
Türk varlığı çoğalmış ve kalıcı olmuştur. Sultan
Tuğrul, 1055’te halifeliği Büveyhî kuşatmasından
kurtarmış ve himayesi altına almıştır. 12. yüzyıl ile
13. yüzyılın ilk çeyreğinde Irak’ın kuzeyini Türklerin kurup yönettiği Musul ve Erbil Atabeylikleri
idare etmiştir.
Erbil Atabeylerinden Muzafferüddin Gökbörü
(anlamı: Bozkurt) İslam ülkelerinde mevlid geleneğini başlatan Türk hükümdarıdır. Bölge, 15.
yüzyılda Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türk devletlerinin hâkimiyetine girmiş, kısa süreli Safevî
hâkimiyetinden sonra Osmanlı Türk dönemi
başlamıştır. Osmanlı döneminde Musul, Erbil,
Kerkük gibi şehirlerin bizim için, Erzurum’dan,
Konya’dan, Bursa’dan hiç farkı yoktu; o kadar bizimdi. Bu Türk topraklarını Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra kaybettik.
Kaybettik ve unuttuk. Ah unutmak zaafımız!
Neleri ve nereleri unutmadık ki? Bu, Türklerin
genetik bir zaafıdır ve çok şeye mal olmuştur ve
mühim bir bahs-i dîgerdir. Irak Türklerine son zamanlarda Türkmen deniyor. Zararı yok. Anadolu,
Irak ve Suriye’de en erken yerleşik hayata geçenlere Türk, daha sonra yerleşenlere Türkmen, en
son yerleşenlere de Yörük denir. Yani kök birdir
ve Türk’tür.
Gelelim utanmak bahsine. Irak Türkmen şehirlerinde durmadan patlamalar oluyor ve Türkler
ölüyor. En son 03 Şubat 2013’te Kerkük’te patlama oldu ve 30 kişi öldü; yüze yakın insan yaralandı. Tuzhurmatu şehri Aralık ortasından beri
cehenneme döndürüldü. Tam da Dışişleri Bakanı
Davutoğlu ile Barzani’nin Davos’ta görüştüğü 23
Ocak günü Tuzhurmatu’da Türkleri hedef alan
intihar saldırısı yapıldı. Son birkaç ayın gazetelerini tararsanız Türklere yönelik kanlı saldırıların
48
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yoğunluğunu görebilirsiniz. Bütün bunlardan kim
utanacak? Ben mi utanacağım? Yüzyıllardan beri
oralarda oturan kardeşlerim mi utanacak? Kim bilir, belki de benim utanmam lazım. Öyle ya, Türklüğün her işine kayıtsız kalanları ben seçtim. Vay
başıma, vaylar başıma!
Asıl utanılması gereken ne, biliyor musunuz?
Arkalarında kendi etnisitelerinden hiçbir devlet
olmayan Irak’taki Kürtler bir federe devlet kuruyorlar ve bağımsızlığa doğru yürüyorlar. Bununla
kalmayıp PKK ile birlikte, Suriye’deki Kürtleri
silahlandırıp teşkilatlandırarak orada da bir Kürt
oluşumu başlatıyorlar. Silah kimin elindeyse devlet kuruyor. Ve koskoca bir Türkiye var; bugüne
kadar ne Irak’taki, ne Suriye’deki Türkleri teşkilatlandırdı? Derin devletmiş, şuymuş, buymuş...
Derin devleti olan Türkiye böyle mi olur? İçerdeki
Türk’e de dışarıdaki Türk’e de kayıtsız. Hani geleneğinden geldiğinizi ileri sürdüğünüz Demokrat Parti var ya; o ne yapmıştı, biliyor musunuz?
Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurmuş,
onları silahlandırıp eğitmiş ve Kıbrıs harekâtına
imkân verecek temelleri atmıştı. Siz ne yapıyorsunuz? Barzani’yle, Öcalan’la, Kandil’le görüşüyorsunuz. Yoksa Türk değil misiniz ve bunun için
mi anayasadan Türk sözünü kaldırmak için uğraşıyorsunuz? Bir zamanlar hiç olmazsa Abdurrahman
Kızılay’dan Kerkük türküleri dinlerdik; şimdi o da
yok. Tiyatro sanatçımız İsmet Hürmüzlü’nün vefatını bile duymadık; onu da 19 Ocak’ta kaybetmişiz. Oralarda Türkler var, Türkmenler var; behey
nasipsizler, haberiniz var mı?
Bakın, Kerküklü Türk kardeşim (benim ve
bütün Türklerin kardeşi; sizin kardeşiniz olup olmadığını bilmiyorum.) Suphi Saatçi bize ne aktarıyor? Yakın zamanlarda Kerkük’e gitmiş ve yine
unuttuğumuz (ah unutmak zaafı!) Irak Türklerinin
büyük kültür adamı Ata Terzibaşı ile görüşmüş.
Şöyle demiş Terzibaşı: “Herkese yakın olan Türkiye, Türkmenlere neden bu kadar mesafeli? Türkiye
bari herkese eşit mesafede olsun!” Anlayana!
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Dr. Najdat Kadhim MOOSA*

About (Agenda Occupation)

Of Turkmens Poet
Mohammed Omar Kazanchi
Mehmet Ömer Kazancı (Mohammed Omer
Kazanchi) is a modern Turkmans poet from Iraq.
The long list of his published books and articles
show that he is prolific writer. In the meantime
he is a professor of agriculture who has taught in
many Iraqi universities like Salahaddin / Erbil and
Baghdad universities.
Born in Kirkuk he is also a lover of Kirkuk as
his writings and poems show. In fact in his short
stories and poems he deals with various topics, but
mainly love, homeland, beauty and human relations
and suffering. He has a good experience in writing
free verse and poems with new style, rhyme and
rhythm and with modern man’s life in one of the
cruelest areas of the world. The (Shafak / Dawn)
group appeared at the beginning of 1990s in which
Kazanchi collaborated with two modern poets and
short story writers, i.e. Nasret Merdan and the late
Ismet Ozjan. The group published its only volume
at the time and it contained a manifesto, written by
the three poets, that emphasized the need felt by
them to present a new type of poetry dealing with
the problems of modern Iraqi Turkmans. Because
of this, this poetry was meant to be different both in
the form of writing and the approach to the problems
dealt with. This was an important stage in the poet’s
career, which continued since then up till now, during which time Kazanchi published many volumes
of poetry and collections of short stories and studies
about the literature of Turkmans in Iraq.
The present volume entitled “Agenda Occupation” is different from the poet’s other volumes of
poetry. Here the poet chooses a very real background
against which to display his suffering through very
vivid images. Here even love has a different taste
form the type of love people have accustomed to
feel, because of the particular condition in which
he lived. The condition to which all the details of
life are subjected is occupation; the occupation of a
country by another at a time when such a phenomenon has become globally rejected. Iraq has been
occupied by USA for more than 8 years; i.e. from
2003 to 2011. This event seems to have a very great
and deep impact on the poet as it had on most of
* University of Kirkuk
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the Iraqis. It is this condition that makes the poet
expresses his suffering through his lines.
Through the images used in the 25 poems of
the book the poet presents very beautiful nostalgic pictures that take the reader within few lines
of a stanza to the past and its beauty which is kept
in the memory of the poet and which he wants to
share with his reader. However, while taken away
by the images to the beautiful past, the reader confronts a line that reminds him of the sordid reality
of occupation. Sometimes the poet expresses his
eternal love for his city, Kirkuk emphasizing his
decision and will not to leave it and to sacrifice
for it despite all the attempts to take it away from
him by strangers who came with occupation, and
encroached on the city. Behind the lines of the poems of this collection one can feel a very sensitive
heart breathing freedom. One of the well-known
facts is that the poets are the most sensitive people,
and this can be the reason behind the so-much sensitivity shown by the poet, which makes his mind’s
camera catch the crucial moments in the historical
period embodied by the poems to turn them not
into pieces of political news but flashes of poetical creation. These moments and flashes can be or
are meant to be enjoyed aesthetically by the reader
of the poem or can be registration of unforgettable
moments mixed with feelings of pain, frustration
and helplessness. Hence the uniqueness of these
poems: and their being first in this type.
The vivid imagery used in the poems makes
them realistic but the situations which they are
used to express are shocking and contain death,
bloodshed, killing and fear. The very expressive
language of the poems participates in strengthening the feeling of shock created through the
images.
The poet M. O. Kazanchi is a poet who has
registered experimentations in both the form and
themes of poetry. That is the reason behind the variety of his writing and the themes of his poems of
which the present collection is a unique example
not only among his poems only but also among the
poems of his contemporaries.
Kirkuk, October 2012
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Dr. Najdat Kadhim MOOSA
Mehmet Ömer KAZANCI
Dr. Mehmet Omer Kazancı (Mohammed Omar
Kazanchi) was born in Kirkuk in 1952. After he
had completed his elementary and secondary
school education in Kirkuk, he attended to Baghdad University, Faculty of Agriculture in 1971 and
graduated from the department of Food Science in
1975. He completed his master’s degree in 1978 at
the same University. He started his career at Suleymania University then attended to Erbil University. In 1993 he appointed to University of Baghdad.
He completed his doctorate study there in 1998.
Currently He works in the same University as lecturer in degree of professor of Biotechnology and
Genetic Engineering. Hundreds of his works on
poetry, story, and critic - research branches have
been published in Turkish news papers and reviews all over the country. He participated in many
literary meetings in Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Cyprus and his works also were
published in literary reviews in these countries.
In addition to this he is the president of Turkman
Kardeshlik (Brotherhood) Club which is the main
cultural center in Baghdad, and the general publishing manager of Kardeshlik review which has
been publishing since 1961. He’s also in managing
committees of Iraqi University Lecturers, Turkman Writers Union and Iraqi Unions of Authors
and Writers. He’s already collected some of his
works in the books below:
1-TOWARDS YOU, poetry, Baghdad, 1979
2-TALKING IN RHYTHMIC PATTERNS,
poetry, Baghdad, 1984
3- KISS FROM BEHIND THE GLASS, stories, Baghdad, 1987
4-PEARL ON PEARL, Criticism, Baghdad,
1989
5-DAWN, poetry, Kirkuk, 1990 (Joint effort
with Nusret Merdan and Ismet Ozjan)
6-TURKMAN STORY TELLING, SPEECHES AND EXAMPLES, Baghdad, 1994
7-A LIFE IS NOT ENOUGH-poetry-Kirkuk2003
8-EARLY FOR DEATH-Life and poems of Ismet Ozjan- Erbil-2005
9-HODGA NASREDDIN IS IN KIRKUKstories- Baghdad- 2007
10-TURKMAN STORY TELLING-researchBaghdad- 2007
12-FIRE CIRCLE-poetry-Azerbaijan-2008
13-SPARK-essay and critic-Istanbul-2008
14-ROSE TIME IN KIRKUK-Arabic-story
anthology- (with the partnership Nusret Merdan)Baghdad-2009
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15-MARTINS OF MELANCHOLY-Corresponding with Nusret Merdan-Kirkuk-2010
16-AGENDA OCCUPATION-poems-Kirkuk2010
17-NEW IRAQ MAGAZINE- researchKirkuk- 2011
18-HEART OF WOMAN- research on a long
story written before hundred years - Ankara-2013
***
Examples from (Agenda Occupation)
Translated By Nilüfer DURSUN
WILL YOU TELL PLEASE
Aren’t you the personnel of Red Crescent
Making life the life
Responsible for details
Illuminating tarnished lights again
Setting fire again to stoves
Will you have a look please?
At this child
Who was born in two thousand three
He never grows up in one way
With the milk you gave
The clothes you gave
Don>t heat his body
He always looks at aimlessly
We don>t understand why
He never cries and laughs
Has he got scurvy?
If you squeeze any particle
Of this country
It oozes a barrel of petrol
What>s scurvy doing there
Will you tell please
If this is not your duty
It>s U.S.A>s
Where>s his house
Will you show please?
WHOSE CHILD IS THIS
“Whose child is this?”
Neither his hands like hands nor legs like legs
He melted completely
Nothing of him was remained to hold
“Whose child is this?”
A child was crying movingly
Showing another child
Whom he saved from wreckage
He didn’t know he was his brother Hasan
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Dr. Najdat Kadhim MOOSA
YOU’LL ALWAYS REMAIN SAME
You’ll always remain
The same in my eyes
Blowing like off-shore breeze
While entering and leaving house
In order not to let our love become less
At every religious festival sacrificing a sheep
In front of my feet
***
You’ll remain always
The same in my eyes
For months and years
If you be in bed
If I pour water into your mouth
I wish I clean the sweat of your forehead
‘Where are children’ your asking eyes
‘They go for bread stuggle
Instead of you’
My heart doesn’t let me tell
I’ll bend and kiss your calloused hands
You’ll understand me.
***
You remained same
Never changed
How you embraced me with your glances
You use to take me away in your heart
Where ever you went
I used to be with you
While that blind mine explosing
Near Street
I was on your breast
Broken causing my heart
Suffering
ENCIRCLE ME
Take me away from my dreams
Encircle me
With your truths
I want to live
Although they’re too difficult
Living in folk tales kills me
Twisting makes me kill
In dreams
As unlucky birds
In sky uselessly
***
Take me out of this flower pot
Sow me in your land
Let my feet touch ground
So does my fore head
52
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I’d like to get out of my sleeping for a while
Outside the poems
I’d like to see you
How about you what about your day
Pretty Kirkuk
***
Take off these tight-fisted
Clothes of mine
So that it can’t
Be stepped forward
Dreams are transformed
To chains in roads
Hopes stumble
Get me out of
My dreams Kirkuk
Give embers pebbles
In my hands
Truths with pebbles
Don’t let my eyes close again
CHILDREN OF GARBAGE
It passes this way and that way
For us it is a day
Only you give way
***
It happens in this way and that way
We tried all
In burning sun
Holding and putting stones
With workers
Embracing snow as white clothes
Sleeping hungry and open-eyed
In winter day
We didn’t suffer harm much
***
They say, we hear like you,
They say,
When a thorn hurts a child’s hand
Thousands of angels descend from sky crying
Poorness,
Made our hearts perforated as bullets
Nobody helped
We’re entirely trust worthy
In these garbages we run after lawful bread
Leave us alone
We bear responsibility of our health
***
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‘Children are good ‘ don`t you always say
We’ll never let this myth down
Don’t be afraid
Before wedding dresses become old
Our mothers become widowed
Who did, we never ask
Our sisters live longing
To rugged shoes
Let they live and suffer
What is important is the homeland
Long live the homeland

A VOICE FROM WRECKAGE
Mother, say something mother
I’ve been calling you for more than an hour
What was that explosion mother
Which teared my heart completely
Otherwise did the world fall down
Over us
Who blew out the sun suddenly
What does this darkness mean mother
***

***
As bosses who enter and leave the banks
Who’s the ghosts entering ministries without
leaving
Banks and ministries are robbed
Who robbed who provoked?
Banks and ministries are burned
Who burned who provoked?
We never ask
We intend to remain good boys
We’re entirely trust worthy
Running after lawful bread
It is a day that passes by, for us
It passes this way and that way
Only you give way
Be far away from us
These garbarges are ours
Don’t make dirty this place too
THE BLIND MOTHER
Following after me
Why you hold my eyes tightly
Forgetting my blindness
Did you forget I recognize you
With my hands
Standing up
Feel your smell from distances
***
Come in front of me my son
Close your eyes
Hold my hands
Let’s see each other well
Forget about separations
Read a few lines
From poems written in Buka
Silently
I miss your voice my son
Longing to your poetry
Longing to you
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Mother, say something mother
Where my brothers and my father are
Where are you
This darkness
This cruel silence
Kills me
***
Mother, say something mother
As if stabbed a thousand of time
I suffer harm
My breath becomes less slowly
I can’t take breath
Terrible images go on my mind
I imagine you
You seem you’re covered by blood
***
Mother, say something mother
I’m late again
I want to go to school
I want to run sufficiently
Among flowers
Like freely flying butterflies
My bag in my hand
Come on stand up comb my hair
Don’t let my teacher be angry
And say dirty and stingy
Don’t let my crying
Mix with my songs
In front of the class again
***
Mother, say something mother
My breath will come to an end soon
Under this huge load
I can’t take breath
I suppose I’m dying
If I died mother, my desire is that
My pencils which I’ve never broken
Are my gifts
To my little brothers
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من كأس العشق
مهداة الى روح الشاعر الشهيد محمد مهدي بيات

انا ...
أهوى أن أموت
عشقاً
ُ
ريب
فان ك ْن َت في ٍ
من عشقي
فهبني قبلة الحياة
***
كأسي
مملوء بدم قلبي
ولحني ..
صدى لصراخ األبرياء
واغنيتي ..
هديل حمام يحتضر
***
في هذا الزمن المكتئب
المروج
تسألني عن البهجة
والزهور
تسألني عن االبتسامة
والنسائم
تسألني عن االلحان المشرقة
فسألت معشوقي
فقال :
سل الطيور المهاجرة
فانها رُ سلي !!
***
العشق كمال
والعاشق بدر كامل
الينقص
حين يهب الكون
الضياء والبهاء
***
نظرت

الى كأسك المملوء
فاغراني
وشربت حتى الثمالة
ها ....
انا متوحد معك
***
ال تصدق من قال :
اني مؤمن بكل األديان
انا مؤمن بدين واحد
هو دين العشق
دين االنسان
***
أنين المظلوم
أيقظ الناس النيام
حتى الهوام
إال الضvمير النائم للظالم
***
نظرت الى وجه معشوقي
فأخذني االنبهار
الي معشوقي
نظر ّ
فأصبت بالعمى
من شدة االنوار
***
صلّيتُ
في محراب حبيبتي
فتألق وجه العشق
ولبس الكون ثياب البهجة
وأنشد الوجود لحن الحب
***
العاشق من قال :
هذا الجدار من البيت
مائل !!

زاحم جهــــاد مطــر
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دموع أق صو
على شـــهداء طــوز خورماتو
أق صو
أتيتك اليوم
ال ...ال بكيكَ
فقد بكيتك منذ سنين
ولم أزل
ُ
بكيـت
ما َء َك المقطوع
وش َج َ
َ
رك المقلوع
و ر َو َ
ضك
الذي صار للنهب مشروع
و َن َ
خيلك
التي ام ْ
ْست جذوع
َ
الفراشات
وسيول
ِ
التي كانت تتراقص مع الخرير
وقد اختفت عن الربوع
والياسمين
واريج القرنفل
َ
ِ
التي غادرت النوافذ القديمة
وجدائل العذارى
ومناديل الـــعشاق
بكيت....
امواج الحماماِت البيضاء
َ
وهي تداعب وج ُه قوس قزح
ينثُـر الفــرح واالمل
وقد اختفى خلف السفوح
َ
وامواجك..
التي كانـت َ
تشـعُ عنــــ َد شمـس الـصباح
وتتوهج عند شمس الغروب
كوجه حبيبتي المغسول
بما ِء عشقي ...
وبنور القمر...
ولكن ذهبت سدى...
ُكل الدموع !
ُكل الدموع !!!
أق صو
أتيتك اليوم
والدم ُوع هموع
ُ
والقلب مفجوع
فق ْد َفق َد فارسي القياده
وتفرّ ْ
قت جنوده

وتبع َْث ْ
رت جياده
وربيعي ...
الحب
سرقوا منه مواس َم
ِ
واعياده
ومدينتي
غادرتها الهة الحب
وسكنتها الهة الحرب
َ
االرض بال هواده
تحرق
ُ
َ
والنسـل كالجراده
الحرث
تلتهم
َ
واشالء االبرياء
تمأل الدروب
وتُزاحم االوراق على االغصان
وتكتب على الجدران
ظلم االنسان  ...لالنسان
َ
والثكالى
يلطـــمن على الخدود
ويرسمن اخاديد
وعلى الصدور...
قالده
أق صو
أتيتُك اليوم
ُ
الغريب في بالده
وانا
انا من يُقـُتل أهله وأوالده
انا من تُ ّ
حتل جباله و وهاده
انا من يبيعه في سوق النخاسة  ..اسياده
انا من تسلب منه كل يوم  ..السياده
ُ
االرض مهادَه و الوساده
انا من امست
ولي امر ِه
انا  ..من صار ّ
قا ِتلَ ُه ..وجالده
ولكن
انا الشهيد
أسقي شجر َة حريتي
بدمي المسفوح
انا السعيد..
بالنصر او الشهادة
ٍ
الني انا من يحفظ للوطن وداده.
أق صــــو  -:النهر الذي كان يروي بساتين
واراضي وحقول طوز خورماتو واالن
يشكو العطش.
زاحم جهــــاد مطــر
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فالح يازار اوغلو

وأشرف على تدريب الفرقة صباح سعيد .ونتيجة هذه
التشكيلتين تم ضمهما الى الفرقة القومية التركمانية سنة
 1970وكان مقرها في بناية جمعية الهالل االحمر
العراقية فرع كركوك.
ومن الجدير بالذكر انه تولى منصب المدير العام
للفرقة القومية الشاعر الكبير والكاتب المسرحي صالح
نورس واشرف على تدريب فرقة الرقص الشعبي السيد
صباح سعيد صديق .واما اعضاء الفرقة فقد كانوا طلبة
االعدادية والمتوسطة وتتكون من السادة  -:صباح
نوري وغانم رشاد مختار اوغلو وكرم عمر دميرجي
ومحمد هاشم وكريم بيرقدار وخليل قصاب اوغلو
واسماعيل صباغ اوغلو وعبد الرزاق نجيب وخالد
رضا وحميد رضا وأنس عز الدين ومحمد علي وعلي
جوبان وشارك في قرع الطبل صباح صابر دميرجي
وشارك في العزف على االوكورديون االستاذ حسين
بهاء الدين..
واما قسم المسرح ،فقد تم تشكيله بعد شهرين من
تأسيس الفرقة القومية بجهود متميزة للرائد المسرحي
االستاذ أنور محمد رمضان واالستاذ صالح نورس
والمبدع الشهيد الفنان المسرحي حسين دميرجي الملقب
تمبل عباس ومحمد قاسم وعبد هللا جمعة وعبد الرزاق
الهرمزي وكمال توفيق ومحمد قوشجي ونهاد أق صو
واردال نجاتي الهرمزي ونورالدين سلمان وقادر احمد
وخالد عرفانلي وسامي قادر.
وقد انضم الى الفرقة القومية ما تبقى من اعضاء
فرقة كركوك الفني (فني شانه طاقمي) المنحل سابقاً
الذي قد كان تم تأسيسه على يد الفنان المسرحي الكبير
المرحوم عصمت نجاتي الهرمزي خريج مسرح
اكاديمية انقرة ،وانور محي الدين .ومن الذين انضموا
الى الفرقة القومية واصبحوا العمود الفقري لها الفنان
التشكيلي والمسرحي الكبير الرائد الشهيد آيدن عراقلي
والفنان المرحوم جاويد مفتي اوغلو.
وقد تمت المباشرة باعداد وتمارين لمسرحيات
عديدة وخاصة مسرحية تمبل عباس (عباس الكسالن)
التي كتبها االستاذ صالح نورس وابدع فيها شخصية
كانون الثاني-آذار Ocak-Mart/January-March 2013

تمبل عباس (عباس الكسالن) االستاذ الشهيد حسين
دميرجي وحققت المسرحية نجاحاً ساحقاً نال فيها الممثل
المذكور اعجاب المواطنين .
واهم المسرحيات التي عرضت على مسارح كركوك
والموصل واربيل وبغداد وتلعفر كانت كما يأتي:
1ـ مسرحية تمبل عباس من تأليف االديب الكبير
صالح نورس واخراج انور محمد رمضان
2ـ اوبريت بازار اغاسي (سيد السوق) من تأليف
صالح نورس واخراج انور محمد رمضان
3ـ حكيملر صاغ اولسون (ليعيش االطباء) لنفس
المؤلف والمخرج
4ـ صون يابراق (الورقة االخيرة) نفس المؤلف
المخرج
5ـ ياراسا (الخفاش) لنفس المؤلف والمخرج
6ـ يولجو (المسافرون) لنفس المؤلف والمخرج
7ـ بروفسور تاران لنفس المؤلف والمخرج
8ـ بيتميان كيجه (ليله بال نهاية) لألديب قحطان
الهرمزي ومن اخراج انور محمد رمضان .
9ـ نرديوان (السلم) من تاليف االديب وجدي َكدك
واخراج عبد الرزاق الهرمزي
وكانت الهيئة االدراية للفرقة القومية التركمانية
تضم كال من:
1ـ صالح نورس – المدير العام ومسؤول قسم
االدب
2ـ عباس حسين اره ناي – مساعد المدير العام
ومسؤول القسم التشكيلي
3ـ جالل الوندي – مسؤول قسم الموسيقى
4ـ حسين بهاء الدين كامل – مسؤول قسم الكورال
5ـ صباح سعيد – مسؤول قسم الرقص الشعبي
توقفت الفرقة القومية التركمانية عن تقديم فعالياتها
في عام 1974م ،وذلك نتيجة المضايقات االمنية
ألعضائها وتدخل االجهزة االمنية في تقديم وعرض
فعالياتها خصوصاً بعد اعدام احد اعضائها البارزين
في المسرح التركماني أال وهو الفنان المسرحي الشهيد
حسين علي ده مرجي الملقب بـ (تمبل عباس)..
ولم تكن الفرقة القومية مدرسة للفن والموسيقى
والمسرح فحسب ،بل كانت مدرسة بحته لبث الروح
القومية التركمانية من تلعفر الى مندلي (واعتبره نواة
لقيام حركة سياسية تركمانية تحت غطاء فنون الموسيقى
والرقص الشعبي والمسرح)....
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فالح يازار اوغلو
االستاذ حسين بهاء الدين
3ـ كولبوي جلبي – تأليف وتلحين الشاعر الكبير
صالح نورس
4ـ ألتون قفص – كلمات :صالح نورس الحان :
حسين بهاء الدين
5ـ صاال صاال منديليمي – من اعداد وتوزيع
الموسيقي جالل الوندي
وكانت هذه االغاني تؤدى من قبل كورال الفرقة
المذكورة ومن الشباب المتميزين باالصوات الجميلية
والذين تم اختبار اصواتهم مسبقاً من قبل لجنة فحص
االصوات وبشكل دقيق وبعدها ادخالهم الى ( دورات )
التربية الصوتية ليكتسبوا معرفة وخبرة في قوة الصوت
وجمال االداء والبراعه والقدرة على نطق االلفاظ
ومخارج الحروف.
ضمت فرقة الكورال ( الغناء الجماعي ) كل من:
1ـ يشار مصطفى كمال
2ـ عصمت اوزجان
3ـ يلماز ارول
4ـ يلماز بهاء الدين
5ـ يشار سعدي
َ
6ـ عبد المناف اركيج
7ـ احسان اكبر
8ـ يوكسل شان آي
9ـ ارول بهاء الدين
10ـ د .فتح هللا احمد التون سه س
11ـ محمد عبد الواحد كوزه جي
12ـ ياوز سعيد
13ـ يلماز سعيد
14ـ رشيد نجار اوغلو
15ـ كمال قلعه لي
16ـ نجدت كفرلي
17ـ عبد الخالق محمد
ومما يلفت النظر أن معظم هؤالء كانوا في مقدمة
نجوم الموسيقى والغناء التركماني آنذاك .ومن جانب
آخر ،قدمت الفرقة نتاجات من األوبرا والمسرح الغنائي
وبمعاونة قسم المسرح وأهمها:
1ـ مسرحية تمبل عباس (عباس الكسالن) من تأليف
صالح نورس ومن اخراج
الرائد المسرحي انور محمد رمضان ،المقدمات
والمؤثرات الصوتية الموسيقية من
تأليف الفنان حسين بهاء الدين.
2ـ اوبريت بازار اغاسي – نفس المؤلفين
3ـ مسرحية صون بايراق – نفس المؤلفين
4ـ مسرحية ياراسا – نفس المؤلفين
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5ـ مسرحية بيتميان كيجه – من تاليف االديب الكبير
قحطان الهرمزي واخراج انور محمد رمضان
6ـ مسرحية يولجو – تاليف صالح نورس واخراج
انور محمد رمضان
7ـ بروفسور طارق  -تاليف صالح نورس واخراج
انور محمد رمضان
أما االماكن التي عرضت فيها الفعاليات الفنية أو
النتاجات كانت في:
1ـ قاعة مسرح جمعية الهالل االحمر العراقية –
فرع كركوك
2ـ حدائق المركز الثقافي التركي (كولتور
مركزي)
3ـ مسرح سينما تلعفر ومسرح نادي االخاء
التركماني وقاعة جامعة المستنصرية في بغداد ومسرح
اربيل..
الرقص الشعبي في الفرقة القومية التركمانية
تأسس قسم الرقص الشعبي في الفرقة القومية
التركمانية ( )T.F.M.تركمان مللي فولكلور طاقمي
(هالي أكيبي) تاسست فرقة الرقص الشعبي التركماني
باسم (فولكلور أكيبي) سنة  1966ألول مرة في بغداد
من طلبة الجامعات تحت اشراف المدربة التركية خديجة
هاشم زوجة الدبلوماسي السيد محمد اربيل ورافقهم
السيد (رضا جوبان) على آلة االوكورديون .وكان
اعضاء الفرقة مولفاً من السادة آيدن الهرمزي ،محمد
قاسم وصباح سعيد و زين العابدين جهاد وصالح عوني
ومقداد محمد وقبالي محمد .وكان يرافقهم في تقديم
العروض االستاذ حسين بهاء الدين.
وقدمت الفرقة فعالياتها خالل اربع سنوات بين
 1970 – 1966في بغداد ومن أهم الرقصات:
1ـ رقص خرمان دالي
2ـ قصاب هواسي
وعلى أثر ذلك تم تشكيل فرقة الرقص الشعبي في
كركوك من السادة غازي عبد المجيد ومظفر نوري
ومحمد قاسم وفيصل محمد وحسن نفطجي وآخرين.
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الفرقة القومية التركمانية ()T.M.T
تم تأسيس الفرقة القومية التركمانية (تركمان مللي
طاقمى  )T.M.Tعام  1970في كركوك متزامنا مع
صدور قرار منح الحقوق الثقافية للتركمان في 24
كانون الثاني /يناير من عام  ،1970وكانت الفرصة
مواتية للعمل فاخذ عدد من الفنانين واالدباء على عاتقهم
مسؤولية المساهمة في امتداد واسترجاع التراث والحفاظ
عليه من الضياع والتشويه بما أوتوا من الخزين الفني
والقدرة على العمل في احياء الموروث الموسيقي.
وبعد فترة وجيزة تم تشكيل فرقة موسيقية برئاسة
الفنان الموسيقار جالل الوندي وبتعاون مع اعضاء
الفرقة في اكتشاف اصوات جديدة تلبي رغبة الجمهور
في تجديد ما يسمعه وما يراه .وكان اول ما قدموه من
العروض هو المشاركة في حفلة خيرية أقيمت في صالة
الهالل االحمر العراقية – فرع كركوك .واصبحت
ً
صدى وشهرة واسعة من حيث تجديد االسلوب
للفرقة
في االداء الموسيقى والغناء في كركوك وعلى يد امهر
الموسيقيين المثقفين في علوم الموسيقى وهم على سبيل
المثال ال الحصر ( الفنان جالل الوندي والفنان حسين
بهاء الدين والمهندس الفنان القدير المرحوم جتين حبيب
سيومللي واالستاذ احسان حسين بهلوان واالستاذ عمر
أنور كوبرلي واالستاذ صالح عباس والدكتور اشرف
بهاء الدين كامل وسالم مصطفى كمال وشهباز كوبرلي
ومحمد هللا وردي كوبرلي.
لقد فكر اعضاء الفرقة في اعادة التوزيع الموسيقى
لبعض االغاني التراثية في قالب متطور ضمن اللون
الغنائي والموسيقى المعاصر والنابغ من صميم الفولكلور
وباسلوب حيوي ناضج ال يعتريه خلل ويتضمن بريق
الجمال والقدرة على االداء والتعبير ،وهكذا نفذت الفكرة
ونجحت نجاحاً باهراً.
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ثم انتقلت الفرقة الى بناية جمعية الهالل االحمر
العراقية – فرع كركوك وكان ذلك بمبادرة من هيئة
ادارة الجمعية .ومن ثمار هذا التشجيع بدأت الفرقة ً
فعال
بإعادة النظر في مسيرتنا الفنية وبأقسامها وبتشكيل
كورال غنائي من االصوات الجميلة من الشباب
وبمساهمة متميزة وفعالة من كبار االدباء والشعراء
المبدعين امثال الشاعر الكبير صالح نورس الذي اصبح
مديراً عاما للفرقة واالديب الكبير المرحوم قحطان
الهرمزي واالديب وجدي كدك  .وهكذا تمكنت الفرقة
القومية التركمانية من انجاز الكثير من النتاجات الفنية
وبجهود ومثابرة اعضائه  .اما االماكن التي تم فيها تقديم
العروضات الموسيقية والغنائية في جميع المناسبات
فكانت في صالة جمعية الهالل االحمر وثم في نادي
االخاء التركماني المقر العام في بغداد ومسارح محافظة
نينوى ومدينة الموصل وتلعفر واربيل.
لقد قامت الفرقة القومية التركمانية باعادة التوزيع
الموسيقى الحديث لبعض االغاني الفولكلورية التراثية
التركمانية خالل تنويع جديد في اللون الغنائي المعاصر
وبمصاحبة االالت الموسيقية الكالسيكية وباسلوب
ابداعي جديد وناضج ومثمر وباحساس مرهف يتميز
بالرقة والجمال والقدروة على االداء والتعبير .ومن هذه
االغاني ما نتذكر:
1ـ قلعه نن ديبينده  -من اعداد وتوزيع الفنان
المهندس جتين حبيب سيوملي.
2ـ من كيديريم حمامه – من اعداد وتوزيع الموسيقي
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الدكتور صبحي ناظم توفيق
في «كركوك» ومناطقهم األخرى ،إلستشعارهم بكونهم
أهدافاً
ّ
مؤكدة لإلعتقاالت والمداهمات في أية ساعة
تقررها مكاتب المقاومة الشعبية التي مارست المئات
من تلك األعمال بحق التركمان آناء الليل وأطراف
النهار وتحت أنظار الحكومة ومسؤوليها ،حتى إضطر
الخائفون منهم وكذلك الشجعان إلى التخلّص من
أسلحتهم النارية وحتى الجارحة التي كانت م َُخبّـأة في
الجحور بكل أسلوب ممكن ،سوا ًء بطمرها وسط حفر
عميقة ،أو بإيداعها في أعماق وجدران اآلبار المحفورة
داخل مساكنهم أو خارجها ألغراض شتى ،وحتى بقذفها
في المقابر العامة والبراري ،بحيث لم َيب َْق سالح حتى
بمستوى «المسدس الشخصي الصغير» وربما «الخنجر
أو السكينة الكبيرة» لدى أي بيت أو مزرعة أو حقل أو
بستان تمتلكه أية عائلة تركمانية.
ً
َ
َ
وفضال عن كل ذلك ،فإن ما يُصطلح عليه
5
.5
وسط المصطلحات واألدبيات السياسية بـ (إرهاب
الدولة) كان سائراً على قدم وساق ومُطبّقاً في جميع
أحياء «كركوك» وشوارعها ،وخصوصاً في ساعات
الليل المتأخرةْ ،إذ الناس نيام في مضاجعهم والهدوء
يع ّم بقاعهم فتكون هتافات الحناجر واضحة ومؤثرة،
وال أستذكر أن عبرت علينا ليلة واحدة خالل األشهر
األربعة (من مارت ولغاية حزيران )1959في «محلّة
المصلّى» ولم يفاجئنا بعد منتصفها عشرات من
األشخاص الممتطين على سطوح سيارات عسكرية أو
شبه عسكرية وبينهم فتيات (رفيقات) في مقتبل العمر،
وهم يل ّوحون بـ (المطارق والمناجل) والحبال والعلم
السوفييتي األحمر المزدان بالمطرقة والمنجل من دون
وص ِّم َم
ض َع ُ
علم العراق في عهده الجمهوري والذي ُو ِ
لخدمتهم وألجلهم ،ويطلقون النار من أسلحتهم في بعض
المرات ،ويهتفون ((ماكو مؤامرة تصير ،والحبال
موجودة)) ويتغنّون راقصين بما تع ّودوا عليه ((عاش
زعيمي عبدالكريمي،،،،،الحزب الشيوعي بالحكم
مطلب عظيمي)).
6وهكذا كاد الشيوعيون أن يصبحوا سادة
.6
العراق جميعاً بال منازع بعد أن ّ
خفت تحركات األحزاب
المتطرفة األخرى – التي يؤمن بعضها بإستخدام القوة
ً
سبيال إلى المقاومة أو الوصول إلى سُ ـ ّدة الحكم ،من
قوميين وبعثيين وإخوان مسلمين  -ولكن على الرغم
من ذلك فإن «عبدالكريم قاسم» لم يتقبّل أو يستهضم أن
يكلّف أحداً من زعماء حزبـهم وقيادييه بتشكيل مجلس
وزراء جديد  -كما كانوا يطالبون ويتمنون -على الرغم
من إناطة عدد من الحقائب الوزارية الخدمية للبعض
بمنص َبي رئيس الوزراء ووزير
منهم ،محتفظاً لشخصه
َ
الدفاع ،ومستحوذاً على مقاليد الحكم بوزراء معظمهم
من أصدقائه وزمالئه العسكريين في الجيش و»تنظيم
الضباط األحرار» الذي كان على رأسه منذ عام (،)1956
وذلك إلى جانب سلطة قضائية تأتمر بتوجيهاته وأوامره
في عموم القضايا وخصوصاً السياسية منها ،ومن دون
59
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أن ّ
يشكـل مجلساً لقيادة الثورة  -كما جرت العادة في
معظم الثورات واإلنقالبات -أو يؤسس سلطة تشريعية
ورئاسة جمهورية ربما تعلو بصالحياتهما الدستورية
على صالحياته المطلقة.
7ولكن ،ورغم كل هذا الترهيب والرعب
.7
ُورسـت بحق التركمان
والضغوط النفسية والعائلية التي م ِ
بأساليب ووسائط شتى مصحوبة ببعض الترغيب
والوعود إلستحصال مناصب مرموقة أو اإلعادة إلى
الوظائف أو إلغاء عقوبات النفي أو إطالق السراح من
السجون والمعتقالت ،فإنهم صمدوا عقائدياً وإلتزموا
بجذورهم القومية رافضين الرضوخ للشيوعيين
واليساريين ،ولم َين َت ِم أي منهم إلى صفوف تلك األحزاب
والميليشيات المسلحة بشكل مطلق ،بإستثناء عدد
ضئيل للغاية ال يتعدى تعدادهم أصابع اليد الواحدة،
والذين كانوا من ذوي النفوس الضعيفة ومن المتملّقين
والمتزلّفين والمأجورين وذوي السمعة الشخصية أو
العائلية المنحطـة ،وربما إنضموا إلى صفوفها للتستّر
على ماضيهم غير النظيف وسعيهم لإلنتقام من أشخاص
ً
فضال عن إحتماالت
محددين في أية فرصة سانحة
اإلفادة المادية والمناصبية والجاه الذين كانوا محرومين
منه.
ً
8وأتت الخطوة األخيرة تمهيدا للمجزرة في
.8
أواخر شهر (حزيرانْ ،)1959إذ بوغت التركمان
بقرار مفاجئ من «عبدالكريم قاسم» بعدم عودة القائد
«داود الجنابي» إلى مقر قيادته في «كركوك» وأن يقوم
«الزعيم/العميد محمود عبدالرزاق» بمهمات قائد الفرقة
ً
وكالة .ولكن
الثانية والحاكم العسكري للمنطقة الشمالية
األمر األهم َك ُمنَ في إلغاء الحاكم العسكري العام لجميع
أوامر اإلعتقال والنفي الصادرة بتوقيعه بحق أولئك
التركمان والتي نُ ِّف َذت منذ أواسط شهر (آذار/مارت)،
ولكن من دون تراجع كبار المسؤولين الحكوميين
اآلخرين عن أوامر النقل الوزارية واإلدارية التي
عُ َّد ْت ألغراض خدمية ال عالقة لها بالمعضالت األمنية
والسياسية القائمة .وفي حين تأخر عدد من المُع َفـى عنهم
بعض الشيء في تلكم المحافظات الجنوبية إلستكمال
أوراق إطالق سراحم وإنـهاء إقامتهم اإلجبارية أُصولياً،
فقد عادوا سالمين -غير غانمين -إلى «كركوك» حيث
إستقبلتهم بمحطة قطارها حشود من أقربائهم وأصدقائهم
ومعارفهم في أواخر شهر (حزيران) أو مطلع أيام
(تموز ،)1959وقبل أن يتنفسوا الصعداء وقتما إستقروا
وسط مساكنهم وبين أفراد عوائلهم الذين إحتضنوهم
بفرح غامر وحفاوة معهودة بعد نفي أو إعتقال طال
ثالثة أشهر ونيّف من األيام ،ولكن من دون أن يرد ببال
أحدهم أن هذه العودة  -التي بدت سعيدة في مظهرها -
ما هي ّ
إال الفقرة األخيرة من سيناريو موضوع بإتقان
وتخطيط مُسبق وإستحضارات مُحكمة ستودي بحياة
العديد منهم في ظرف أسبوعين ليس ّ
إال.
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الدكتور صبحي ناظم توفيق
نُ ِق َل إلى «مركز شرطة ناحية داقوق» ،وكذلك والدي
الموظف في شعبة تتبع مديرية النفط العامة رغم خشيته
ً
فضال
المشهودة من التدخل باألمور والمناقشات السياسية
عن إبتالئه بداء مستديم ورقوده المتكرر في «مستشفى
 »1-Kالخاص بشركة النفط البريطانية ( )C.P.Iوالذي
سيفضي إلى إرجاء إنفكاكه من دائرته أشهراً عديدة،
وكان إلى جانبه ضمن القائمة ذاتها عدد من زمالئه
التركمان الذين نُ ِقلوا جميعاً إلى «ميناء تصدير النفط
جنوبي الوطن .وهكذا
في الفاو» بأقصى نقطة من
ّ
بدت «كركوك» والبقاع التركمانية األخرى  -بشكل
عام  -وكأنها َخلَ ْت من ضباط الجيش والشرطة واألمن
وموظفيها المدنيين من التركمان األصليين ،لي َُح َّل محلّهم
ضباط وموظفون أكراد بشكل خاص والبعض من
العرب والمسيحيين الشيوعيين واليساريين الذين جيء
بهم ً
نقال من بقاع الوطن البعيدة.
2في الوقت نفسه فإن «الزعيم/العميد داود
.2
سلمان الجنابي» ،وبعد إيقافه لجميع الصحف التركمانية
اليومية واألسبوعية التي كانت تصدر في «كركوك»
منذ عقود وإغالقه «مكتبة اإلخوان المسلمين» المفتتح
في مطلع الخمسينيات ،وسماحه بفتح عشرات المكاتب
للحزب الشيوعي واليساريين والمقاومة الشعبية،
وتعليق منشوراتهم السياسية والتحريضية في لوحات
اإلعالنات التي تعلّق عليها األوامر الرسمية اليومية
لجميع الوحدات العسكرية ومراكز الشرطة ،فقد أمر
بقطع خطوط الهواتف المنصوبة في مساكن التركمان
منذ أعوام بشكل أصولي ،وبعد تحريض من القادة
الشيوعيين واليساريين الذين أسرعوا لإلحاطة به بغية
س
تشويه صورة التركمان أمام ناظريه ،فإنه لم َي ْن َ
مارس
وسط إجراءاته القمعية والتعسّ فية  -التي أمست تُ َ
بمعدالت يومية و ُم َمنهجة  -معظم وجهاء «كركوك»
وأشرافها والبارزين من محاميها وأطبائها وأصحاب
محالـها التجارية ،فباإلعتماد على ((مقترحات وجداول
جاهزة)) رفعها الشيوعيون واليساريون الذين إستوطنوا
ومديري أمن
فيها وبسطوة وسط إستخبارات الفرقة
َ
وشرطة كركوك ودوائرها تحت فقرة ((إستناداً إلى
مقتضيات المصلحة العامة!!!)) ،أصدر رئيس أركان
الجيش «اللواء الركن أحمد صالح العبدي»  -بصفته
الحاكم العسكري العام -وإلى جانبه مدير األمن العام
بوزارة الداخلية قوائم إحتوت أسماء العشرات من
أولئك ،والتي قضت بإلقاء القبض عليهم ً
أوال ثم سوقهم
مخفورين بين عشية وضحاها إلى معتقل تسفيرات
الشرطة العامة ببغداد ،وقبل أن يُ َبلَّغوا إمّـا بـ ((نفيـهم))
إلى ألوية/محافظات وأقضية محددة في جنوبي العراق
أو إيداعهم لدى السجن العسكري رقم 1/التابع لوزارة
الدفاع في «معسكر الرشيد» ،فيما كان عشرات آخرون
من التركمان قد أودعوا بأوامر محلّية رهن معتقالت
األمن واإلستخبارات العسكرية والشرطة المحلية
واللجان الشعبية في «كركوك» وغيرها ،سواء بتوجيه
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تُـ َهم واهية إليهم أو تحت مسمّى ((أغراض إحترازية))
كونهم ((يثيرون الفتن في أماكن حساسة ويستهدفون
أمن ثورة تموز المباركة وإنجازاتها)) ،متعرّ ضين إلى
شتى طرز التعذيب الجسدي والنفسي على مرأى القائد
«داود الجنابي» ومسمعه ،وتحت إشراف مباشر لكل
من «بطرس مروكي -قاضي تحقيق كركوك» و»عوني
يوسف -حاكم بداءة كركوك» و»الشيخ رضا كوالني-
ً
وكالة» ،وقد قيل وقتئذ أن الواقع
مدير أمن كركوك
العددي ألولئك قد تجاوز ( )1000تركماني ،وشملت
من عائلتي لوحدها ًّ
كال من أخوالي «المحاميين سيد
فاضل وسيد ناظم سيد نوري الصالحي» ،وعمّهما تاجر
األقمشة «سيد محمد سيد عباس الصالحي».
3وإعتماداً على تلك األوامر واإلتـهامات
.3
واألغراض والغايات ال ُم َبيَّتة ،فقد تمت مداهمة مساكن
أصحابها ومكاتبهم ومحالّهم بأساليب إرهابية ُ
وفتّ َشت
بكل زواياها ومرافقها ومحتوياتها سواء في لحظة
القبض عليهم أو بعدها بساعات بأوامر قضائية  -معروفة
المصادر -أو من دونـها ،وتكررت مراراً بمعدالت
أسبوعية بغية ترهيب أوالدهم ونسائهم وأفراد عائالتهم
وأقربائهم ،فمن كان منهم يحتفظ لشخصه بـ ((سالح
م َّ
ُرخص)) بموافقات رسمية فقد صودر من دون رجعة،
وإن لم يكن كذلك فقد أضيفت تهمة ((حيازة سالح ناري
بشكل غير رسمي)) إلى األخريات الملصقات به ،وال
مجال إلطالة الحديث في هذه السطور عن سرقات
النقود والمصوغات والجواهر والمقتنيات الثمينة إلى
جانب اإلهانات واإلذالل والترهيب الذي كان القائمون
بالمداهمات وعمليات التفتيش السائدة في طول المدينة
وعرضها يقدمون عليها في الليل والنهار ،سواء أكانوا
أفراداً من ((ال ُم َعيَّنين الجدد)) لدى الشرطة المحلية أو
في أمن كركوك أو إستخبارات الفرقة الثانية أو سرية
إنضباطها العسكري ،أو هم كانوا في غالبيتهم من أفراد
ميليشيات ((اللجان الشعبية الخاصة لحماية الثورة)) أو
من المنتمين إلى ((المقاومة الشعبية)).
4لقد تمتع المنضوون في مكاتب ((المقاومة
.4
الشعبية)) بكامل حريتهم في التصرف كيفما يعجبهم
ووقتما يقررون وأينما يشاؤون من دون رادع أو مانع،
وخصوصاً بعد أن غدت لهم ((قيادة عامة)) يرأسها
ص َ
ف  -بعدئذ -كونه
«العقيد طه البامرني» الذي ُو ِ
شيوعياً أنكى من «جوزيف ستالين» ،فإقترفوا بـعموم
البالد ،وفي «الموصل» على وجه الخصوص من
األعمال التي تقشعرّ لها األبدان والعقول من مشاهد قتل
وسحل وتقطيع أجساد وتعليق جثث على األعمدة ،ناهيك
عن أعمال نهب وسلب وفرض أتاوات وقطع طرق
ومداهمات وسرقات مصوغات ذهبية وأموال أثناءها،
وإهانة وإذالل وتعذيب حتى الموت وسط سجون
ومعتقالت عسكرية رسمية وشبه رسمية وأخريات
شعبية وبروليتارية وثورية ،وقد حققوا بذلك رعباً في
القلوب وإحباطاً بالمعنويات َس َريا إلى نفوس التركمان
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الدكتور صبحي ناظم توفيق
والظلم في مدينتهم ومخاطر الخطوات البائنة لتحويلها
إلى بقعة كردية بشتى األساليب القسرية وبمباركة
حكومية ،فإنهم حالمـا سمعوا من اإلذاعات خبر إنبثاق
حركة «العقيد الركن عبدالوهاب الشواف» قائد لواء
المشاة الجبلي الخامس في مديـنة «الموصل» صبيحة
يوم (األحد 8آذار /مارس ،)1959فإن طالب مدارسهم
وجماهيرهم الحاشدة أغلقوا أبوابهم منطلقين -عفوياً-
بمظاهرات عمّت شوارع «كركوك» ووقفت قبالة
مقرات الحزب الشيوعي وفروع المقاومة الشعبية وهي
تتحدى وتزمجر بحناجرها صبيحة ذلك اليوم تأييداً لتلك
اإلنتفاضة المناهضة للحكومة القائمة ،تلك المظاهرات
التي ظلّت سائرة في معظم شوارع المدينة حتى َّ
حـل
العصر ومن دون دراية بذلك اإلخفاق السريع الذي
أصابها ظهر اليوم ذاته ومصرع «العقيد الشواف» إثر
قصف جوي بطائرات النظام النفاثة على مقر قيادته
في «معسكر الغزالني» وتحرّ ك الشيوعيين والثوريون
ومؤيدو «عبدالكريم قاسم» مندفعين بكل قوة إلستباحة
تلك المدينة العامرة بـ((أساليب بروليتارية)) ،فأُلقي
القبض على المئات منهم ُ
وزجّ وا في معتقالت «كركوك»
أليام عديدة قبل أن تتطور األمور نحو األسوأ خالل
أسبوع.
إن هذا الحدث المؤلم ومصرع المئات من
األبرياء في «الموصل» من دون محاكمات سوى
تلك التي أجرتها «المحاكم البروليتارية» و»اللجان
الشعبية» التي أدارها الشيوعيون واليساريون في
ضواحي تلك المدينة ومظاهر السحل والتمثيل بالجثث
وتعليق الجثامين على األعمدة أو تركها وسط الشوارع
والساحات أمام األنظار ،جاء وكأنه قد ُق ِّد َم بين أيدي
الشيوعيين واليساريين ومناصري «عبدالكريم قاسم»
على طبق من ذهب ،ال في مجرد إحكام سيطرتهم على
«الموصل» المستباحة لوحدها ،بل ذهبوا أبعد منها بكثير
ليستحوذوا ويحكموا قبضتهم على جميع بقاع العراق من
إقصاه إلى أقصاه ،ومن الطبيعي أن تكون «كركوك»
إصطفت جهاراً
ّ
خصوصاً على رأس القائمة كونـها قد
ً
إلى جانب المناهضين للنظام الثوري الجديد ،فضال عن
أهميتها العظمى إقتصادياً وعسكرياً وإستراتيجياً من
ّ
جهة ،وكونـها َمجلَ ً
ومحط أنظارهم
بة ألطماع هذا وذاك
من جهة أخرى،
التمهيد لمجزرة كركوك
يزعم البعض بل ويصرّ آخرون أن «مجزرة
شجار وقع مساء
كركوك» جرت مصادفة من جراء
ٍ
إحتفاالت الذكرى السنوية األولى إلنقالب (تموز)1958
بين متظاهرين تركمان وآخرين أكراد على مقربة من
«مقهى 14تموز» الذي كان السيد «عثمان خضر
61
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جايجي» يمتلكه وسط «شارع أطلس» ،فواقع الحال -
كما عشناه وشاهدناه ورأيناه بتفاصيله  -يبرهن أضداد
ذلك من حيث األساس ،فثمة خطوات مدروسة ومبرمجة
ومخطط لها بإتقان  -لم نتحسسها في حينه  -سبقت ذلك
اليوم الدموي بأشهر عديدة ،وقد نستطيع تلخيصها بما
يأتي-:
ُ
لقي
 .1في اليوم التالي من «حركة الشواف» أ َ
القبض على «الزعيم/العميد الركن ناظم الطبقجلي»
قائد الفرقة الثانية والحاكم العسكري للمنطقة الشمالية-
وعدد من ضباط أركانه ،كان من بينهم «المقدم الركن
عزيز محمود شهاب» ،وسيقوا مخفورين إلى «بغداد»
بتهمة مشاركتهم في ((المؤامرة الرجعية الرعناء
التي إستهدفت ثورة تموز المباركة)) ،وبذلك خلت
أجواء «كركوك» وساحاتـها ممن يدافع عنها ويلتزم
بحقوق مواطنيها األصليين ،وسيلعب فيها ((الثوريون-
التقدميون)) منفردين على هواهم وكما يحلو لزعمائهم.
.2أصدر «عبدالكريم قاسم» أمراً فورياً بتعيين قائد
جديد للفرقة الثانية يكون حاكماً عسكرياً الحقاً للمنطقة
الشمالية يتمتّع  -بحكم األحكام العُرفية السائدة بصالحيات
شبه مطلقة في إتخاذ قرارات لصالح الحكومة القائمة
 وهو «الزعيم/العميد الركن داود سلمان الجنابي»الذي قيل عنه كونه عضواً
ً
عامال في صفوف الحزب
الشيوعي ،في حين أنكر آخرون ذلك زاعمين أنه كان
راكباً المـوج ومُسايراً للسيل الجارف -ولكن األهم من
كل ذلك أنه أتى إلى «كركوك» وكأنه يحمل في مكامنه
أحقاداً دفينة بحق التركمان تحديداً ومشحوناً ضدهم،
فرفعته ((الحشود الشيوعية والبارتية واليسارية)) لحظة
ً
محموال على أكتافها
نزوله بمحطة قطار «كركوك»
ولغاية إيصالهم إياه إلى قيادة الفرقة الثانية في قلب
المدينة .وعلى الرغم من المسؤوليات الواسعة المناطة
بهذا القائد والحاكم العسكري فإنه كان يرعى جميع
إحتفاالت الشيوعيين واليساريين في «كركوك» وسواها
ويحضر ندواتهم وتجمعاتهم في جميع إحتفاالتهم غير
الرسمية والمناسبات الرسمية وسواها ،ويكون أبواب
مكتبه مفتوحة على مصراعيها إلستقبال زعمائهم.
ْض سوى أيام معدودات حتى أصدر
.1
1لم َتم ِ
رئيس الوزراء «عبدالكريم قاسم»  -بصفته وزيراً للدفاع
 ووزراء آخرون قوائم تقاعد جديدة مشروطة بالتنفيذالفوري ،إحتوت أسماء ضباط وموظفين تركمان ،فمن
ُ
ً
در َج إسمه
لم يكن مشتمال في قوائم األشهر السابقات فقد أ ِ
وسط هذه الالحقات ،بينما أمضى الحاكم العسكري العام
وعدد من الوزراء على قوائم أخرى سراعاً تحت ذريعة
((مقتضيات المصلحة العامة))!!! وكان من بين عائلتي
لوحدها عمي «مفوض الشرطة سامي توفيق بك» الذي
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(14تموز )1958تحديداً.
ويوماً بعد يوم فإن الشيوعيين المؤتمرين بتوجيهات
«موسكو» من دون أي ريب وإلى جانبهم أعضاء
الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتيون) العائدون
بصحبة «مال مصطفى البارزاني» والذين توحّ دوا في
كتلة سياسية واحدة أسموها ((الجبهة الوطنية الموحّ دة))،
أقدموا بخطوات ال يمكن ّ
إال أن توصف في حقيقتها
وواقعها بـ((جريئة)) على إختراق الدوائر األمنية
والوحدات العسكرية والمؤسسات الحكومية والخدمية
والمنظمات المدنية المنتشرة في «لواء/محافظة
كركوك»  -كما كان الحال ذاته في توجهات مكاتب
الحزب الشيوعي في جميع بقاع العراق -مستحوذين
عنو ًة على مقاليد أمورها وفقاً ألهوائهم وأوامر قادتهم
وبمباركة من لدن «عبدالكريم قاسم» ونظامه الذي أرخى
قط َع َ
شآبيب الحبال لصالحهم أو َ
الطرف عن تصرفاتهم
مهما بلغت مراميها وتوجّ هاتها ،وبصحبتهم أفراد
مسلّحون يفرضون إراداتـهم السياسية والفئوية على
مديريها وموظفيها ،في حين أضحوا يجرون مظاهرات
يومية  -نهارية وليلية  -وهم يستفزون التركمان علناً
من دون رادع ،سواء في «كركوك» أو المناطق ذات
األغلبية التركمانية ،مطلقين هتافات ورافعين شعارات
تحتوي عبارات ((عمالء اإلستعمار ،،أذناب الرجعية،
وكالء حلف بغداد واألطلسي ،بقايا العثمانيين والرجل
المريض ،الموتورون والحاقدون على الثورة ،السائرون
والمعرّ ضون
في ركاب شركات النفط اإلحتكارية،
ِ
مكاسب الجمهورية الفتيّة والثورة المباركة للخطر)) في
إشارات واضحة إلى أبناء القومية الثالثة في العراق.
بعد إنقالب تموز مباشرة صدرت قوائم عديدة
نُ ِق َل بموجبها عدد من الضباط التركمان من مواقعهم
ووحداتهم في فرقة المشاة 2/إلى تشكيالت تنتشر في
معسكرات بمناطق العراق الوسطى والجنوبية ،وبعد
إنقضاء حوالي ( )6أشهر على ((الثورة المباركة))
وبمناسبة يوم الجيش العراقي المصادف ( 6كانون
الثاني  )1959صدرت قوائم بإحالة معظم الضباط
التركمان من رتبة «عقيد ومقدم» وربما أدنى منهما
على التقاعد ألسباب شتّى ،فيما نُ ِق َل عشرات آخرون
من ذوي الرتب الصغيرة وحتى ضباط صف وجنود
تركمان إلى وحدات عسكرية تنتشر في أقاصي شمالي
العراق وبقاع نائية أخرى في وسطه وجنوبيّه ،بينما كان
المئات من الموظفين المدنيين التركمان ي َُنقلون بأوامر
وزارية من «كركوك» إلى ألوية/محافظات وبأوامر
ونواح مختلفة ونائية ،ومن َت َجـرّ أ
إدارية إلى أقضية
ٍ
منهم على اإلعتراض أو عدم التنفيذ أو المماطلة فقد
ُ
أُ َ
قص َي من
ص ِل من الوظيفة أو أ ِ
حيل على التقاعد أو ُف ِ
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الخدمة ،كل ذلك ألجل إحالل موظفين أكراد أو عدد
ضئيل من الشيوعيين العرب أو اآلثوريين والكلدان
وسواهم من الذين جيء بهم إلى «كركوك» محلّهم،
حتى أمسينا -نحن التركمان -نتلمّس بأن دوائر الدولة
ومراكز الشرطة والوحدات العسكرية قد غدت مُلكـاً
ألولئك ال ُغرباء يصولون فيها ويجولون على مرامهم
ووفقاً ألهوائهم ويفرضون على الموظفين والمراجعين
كافة ما يحلو لهم.
مواقف «الطبقجلي» في «كركوك»
كان «الزعيم/العميد الركن ناظم الطبقجلي» قد عُ ِيّنَ
مطلع أيام إنقالب تموز 1958قائداً لفرقة المشاة الثانية
و ((حاكماً عسكرياً)) للمنطقة الشمالية  -بحكم األحكام
العُرفية المُعلنة في جميع البالد  ،-وقد عُ ِر َ
ف عنه
كونه ضابطاً محترفاً ،مهنياً ،شجاعاً ،محافظاً ،متديّناً،
ً
فضال عن حرصه على بقاء العراق
ذا أخالق سامية،
متمسكـاً بتقاليده وعاداته الموروثة ،ولم يكن يتقبّل قلباً
وقالباً تصرفات الشيوعيين والبارتيين واليساريين بشكل
مطلَق ،ولمـا كان هذا الضابط المخضرم قد تدرّ َج برتب
ومناصب مختلفة لسنوات عديدة من خدمته العسكرية
الطويلة في وحدات الفرقة الثانية ومقرات تشكيالتها
ووحداتها المنتشرة في «كركوك» ووسط ألوية/
محافظات المنطقة الشمالية من العراق وأقضيتها ،فقد
كان على يقين ومعرفة عميقة عن مدى ((تركمانية
كركوك)) ومُجاهراً بذلك أمام الجميع وكائناً من يكون،
لذلك حاول جاهداً أن يحافظ على أمن البقاع الشمالية
التي تقع على عاتقه مسؤوليتها جميعاً ،ولكنه إهت ّم
بـ»كركوك» بشكل أعظم لمـا قد طفح في أوساطها
وبين مكوناتها وطوائفها من أحاسيس ومشاعر متعاكسة
وتوجهات سياسية متضا ّدة ظلّت تتصاعد بإنقضاء األيام
لتكون أشبه بنيران تتأجج من تحت الرماد وسيل جارف
وخطير يُنذر بعواقب وخيمة ،ولطالما وقف في أحداث
عديدة -ال مجال لتفصيلها -إلى جانب الحق في أكثر من
واقعة فرضت أوزارها طوال أشهر متالحقة من وجوده
على قمة هرم الفرقة الثانية ،ولذلك كان من الطبيعي
أن يتهمه اليساريون عموماً بميله إلى ((التركمان-
الرجعيين)) في «كركوك» ومناهضته لـ((األكراد
التقدميين-الثوريين)) الذين بات البعض منهم يزعم أنه
((تركماني)) رغم كونه عربياً ينتمي لعائلة دينية سكنت
جزيرة «آلـوس» وسط نهر الفرات تتسلسل من عشيرة
إستقرت في بقاع قضاء «حديثة» الواقع بأقصى غربي
العراق.
«كركوك» وحركة «العقيد الشواف»
ولتفاقم ما إستشعر به التركمان من أحاسيس الحيف
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أيام مذبحة كركوك  1959كما عشتُـها
 القسم األول -أوضاع “كركوك” قبل المجزرة

العربي
(عميد ركن متقاعد -دكتوراه في التأريخ
ّ
اإلسالمي)
َ
«كركوك» بُ َعـيـد تموز1958
كان يمكن النظر إلى يوم (اإلثنين  14تموز )1958
بمثابة يوم عراقي عادي ذي طقس جحيمي ال يُطاق أسوة
ُحرق في هذا الوطن الساخن
بسائر أيام شهر تموز الم ِ
في أجواهه وأوضاعه ،لوال ((البيان األول)) الذي تاله
«العقيد الركن عبدالسالم محمد عارف» على مسامع
العراقيين والعالم أجمع من ستوديوهات دار اإلذاعة
العراقية بالساعة 6/من صبيحة ذلك اليوم ،معلناً إزاحة
النظام الملكي العراقي الذي ّ
ظل قائماً على حكم العراق
طيلة ( )37سنة ،وفي حين ع ّد البعض من العراقيين ذلك
اليوم شؤماً ّ
حل بربوع وطنهم وشوخصهم ومستقبلهم،
الملكي أسوة بما
فقد رأى فيه آخرون خالصاً من الحكم
ّ
وقع في «مصر» قبل ( )6سنوات من ذلك التأريخ.
وواقع الحال الذي يجب أن يُقال ،أن تركمان العراق
بشكل عام ومواطنو لواء /محافظة «كركوك» التركمان
على وجه الخصوص لم يستبشروا خيراً من ذلك اإلنقالب
الدموي والفوضى السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية
والثقافية التي فرضت أوزارها في البالد وقلّ َبت األمور
رأساً على أعقابها ،وذلك ل ِمـا كانوا مستأنسين به من
ِنعمة األمان واألمن والعيش المقبول وتمتّع بقاعهم
إستقراراً يُحسّ د عليه ،وبما أنعم العلي القدير عليهم
من مياه عذبة
وأراض خصبة طيلة التأريخ وقبل أن
ٍ
يُضاف إليها البترول خالل العقود الثالثة المنصرمات،
وتحديداً منذ عام ( ،)1927حيث تح ّولت مدينتهم
ّ
محط أنظار العراقيين وعموم المنطقة
وضواحيها إلى
والعالم الصناعي المتم ّدن ،فتطورت وتوسعت وتعمّرت
ّ
وتدفق
وتضاعف سكانها وأهلوها وتصاعدت إمكاناتها،
إليها عشرات األلوف من العراقيين طموحاً بالعيش
الرغيد والرواتب المقبولة والمخصصات المرموقة،
وتصاعدت في ربوعها المصالح التجارية واإلقتصادية
وتعالت بأوساطها البناء والعمران.
«كركوك» لغاية آذار/مارت1958
في تلكم األيام إستثمر األلوف من األكراد الفالحين
والرعاة الساكنين وسط البعض من القرى والنواحي
63
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المحيطة أو القريبة من «كركوك» تلك األوضاع ّ
الهشة
مستغلّين شبه الفراغ السياسي ومحدودية األمن واألمان
وتراجع سطوة الحكومة والقضاء ومؤسسات الشرطة
واألجهزة األمنية ومراكزها وتعليق العديد من القوانين
ومظاهر عديدة من الفوضى السياسية التي عمّت البالد،
ليش ّدوا الرحال مع أفراد عوائلهم تاركين ديارهم ّ
متدفقين
باآلالف ليستقروا في مدينة «كركوك» مستأجرين بيوتاً
بسيطة أو مساكن مشتركة أو غرفاً منفردة ،وباألخص
في أحياء «الشورجة ،وآخر حسين» العشوائيتين
ً
فضال عن أحياء
ومحل َتي «إمام قاسم ،وآلمــاس»،
وأراض فارغة في البراري مملوكة
متواضعة سواها
ٍ
َ
للدولة في الضواحي على جان َبي طريقي «السليمانية
وأربيل» ،فيما سارع العديد منهم لإلنضمام إلى صفوف
((ميليشيات مسلّحة)) غير منضبطة معظمهم ينتمون
إلى طبقات متواضعة للغاية من المجتمع وأطلقوا على
أنفسهم تسمية ((اللجان الشعبية للدفاع عن ثورة تموز
العمالقة)) قبل تغيير تسميتهم إلى ((المقاومة الشعبية))،
والتي أُنيطت لها صالحيات غير قانونية بعد أن أسسها
الحزب الشيوعي العراقي الذي أمسى يحاول م ّد أذرعه
ً
فضال عن أحزاب وكتل سياسية
إلى معظم بقاع البالد،
يسارية كردية إنبثقت جهاراً وطفحت على السطح
خالل أشهر النصف الثاني من عام ( )1958ومن دون
موافقات رسمية نظراً لعدم ّ
سن قانون أحزاب جديد،
وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أعظمها
فاعلية وسطوة وباألخص بعد أن عاد «الـم ّ
ُال مصطفى
البارزاني» من ملجئه لدى اإلتحاد السوفييتي بدعوة من
«الزعيم عبدالكريم قاسم» ،ولكن ((الزعيم األوحد))
غض َ
َّ
الطرف عن تلكم األحزاب وعملها المشهود
في الساحة السياسية العراقية وتصرفات أعضائها
وأتباعها مهما كانت مستوياتها ،وذلك قبل أن يضفي
صفة رسمية وقانونية بعدئذ لصالح الميليشيات المسلّحة
وذلك بتشكيل مؤسسة رسمية إلدارة منتسبيها وقيادتهم
وصرف رواتبهم ومخصصاتهم والسيطرة المفترضة
على أسلحتهم وتجهيزاتهم ومالبسهم تحت مسمى
((القيادة العامة للمقاومة الشعبية)) مُنيطاً مسؤولية
قيادتها إلى «العقيد طه البامرني» الذي كان أحد قادة
األفواج المرتبطة بلواء الحرس الملكي لغاية يوم
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