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Editör’den

Türkmenler İçin Güvenli
Bölge Oluşturulmalı idi…
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Irak’ta geçmiş dikta rejimi döneminde çeşitli acılar çeken ve
sürekli haksızlığa maruz kalan
Türkmenler, Saddam’ın devrilmesinden sonra daha büyük
acı ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır. Irak’ta silahlı
gücü olan herkes demokratik
kazanımlar elde ederken, Türkmenler hâlâ hak ve hukuklarına kavuşmak için mücadele
veriyorlar. İşgal sonrası durum
düzelir diye beklerken, Irak her
geçen gün daha büyük kaoslara
sürüklenmektedir.
Irkçı Baas yönetimi de Telafer’i,
sürekli baskı altında tutmuştu.
Musul Valiliğine bağlı olan Telafer kentine yıllarca yatırım
yapılmamış ve bilerek belde
halkı ülkenin refahından mahrum bırakılmıştı. İşgal döneminde ise Telafer, toplu biçimde
bombardımana maruz kalmıştı.
Birkaç kez Telafer’e bombalar
yağdırılmış, evleri başlarına
yıkılan halkın feryadına bütün
dünya kulaklarını tıkamıştı.
IŞİD hareketinin baş gösterdiği 10
Haziran 2014 tarihinden itibaren Irak’ta çatışmalar başlamış,
kargaşa ve yaşanan iç karışıklıklar da en çok Türkmen bölgelerini etkilemiştir. Özellikle
Türkmeneli’nin kuzeybatı bölgesinde kalan Telafer ve Musul
çevresindeki Türkmen köyleri
Muhallebiye, Şeyh İbrahim,
Reşidiye, Bekkekut, Şirehan ve
2

Karayatağ saldırıların hedefi olmuştur.
İlk önce Irak’ın Musul bölgesini ele
geçiren IŞİD örgütü en çok Türkmen toplumuna zarar vermeye
başlamış ve bölgede yaşayan
Türkmenlere musallat olmuştur. Bu yüzden halk cehennemî
sıcaklar altında çölde nereye
gideceğini bilmeden kaçmaya
başlamıştır. Kaçışa başlayan bölge halkının önünde iki seçenek
vardı: Ya Erbil’e veya Türkiye’ye
sığınmak. Erbil’e doğru kaçanlar
peşmerge engeline takıldı. Aynı
ülkenin vatandaşları olan Telafer
halkını, sanki başka bir ülkenin
vatandaşlarıymış gibi, aynı ülkenin kuvvetleri tarafından Erbil’e
sokulmadı. Ölümden kaçan ve
Türkiye sınırına dayanan Türkmen göçmenlerini, pasaportları
yok diye Türkiye de içeri almadı.
Böylece yüzlerce Türkmen ailesi
perişan olmuş, her gün güneşin kavurucu sıcaklığı altında
aç ve susuz kalan Türkmenlerin
onlarca çocukları ve bebeleri ölmüştür. Yapılan bu zulme
de maalesef bütün dünya yine
seyirci kalmıştır. Türkmeneli yurdunun en bahtsız beldesi olan
Telafer halkının hayatı adeta cehenneme dönüşmüştür.
Diğer yandan Türkmeneli’nin güneydoğu bölgesini oluşturan
Kerkük-Tuzhurmatu arteri de
tehdit altına girmiştir. Nitekim
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saldırılarla Kerkük yöresindeki
Beşir, Tazehurmatu, Yayçı ve Tirkalan Türkmen köyleri ile Tuzhurmatu çevresindeki Türkmen Bayat köyleri olan Amirli, Bastamlı,
Çardağlı, Süleymanbeg, Biravcılı,
Köküz, Karanaz ve Yengice gibi
silahsız Türkmen bölgeleri hedef
alınmıştır. Birçok masum Türkmen şehit olmuş ve saldırılar
yüzünden binlerce Türkmen ailesi evlerini ve köylerini bırakarak
göçmek zorunda kalmıştır.
Irak’ta başlayan IŞİD hareketi dördüncü ayına girmiş bulunuyor.
Cereyan eden kanlı çatışmaların
daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Ufukta her hangi bir olumlu
gelişme, insanlara umut ve moral verecek bir belirti yok. Devlet gücünün olmadığı, peşmerge güçlerinin işe yaramadığı da
anlaşılınca, Irak’taki vatandaşlar
başlarının çaresine bakmak zorunda kalmışlardır. İç karışıklıkların başlaması ile 1 milyonun
üzerinde vatandaşın yollarda
perişan olduğu, evsiz barksız ve
gıdasız kaldığı, her gün bebelerin öldüğü bildirilmektedir.
IŞİD’in bölgedeki faaliyetleri ile
neyi hedeflediği hakkında sağlıklı haber ve bilgiler de alınamıyor.
İşin garip tarafı olan da budur.
Bu durum hayret edilecek kadar
da düşündürücü. Bölgeden ne
Türkiye, ne de dünyanın diğer
medya kuruluşları doğru dürüst haber alabiliyor. Gazze’deki
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durumu, her saat başı ulaşan
görüntü ve haberlerden takip
eden medya tarafından, İsrail’in
Gazze’de nereyi vurduğu, kaç
ölü ve kaç yaralı olduğu yolunda
haberler, görüntüleri ile birlikte
anında servis ediliyor. Fakat her
ne hikmetse IŞİD’den ve yaptıklarından haber sızmıyor. Sağlıklı
haber alınamayınca, sağlıklı ve
doğru yorum ve tahminlerde
bulunmak da zorlaşıyor.
Türkiye, Türkmenlere yaptığı
insanî yardımlar konusunda kusurlu davranmamıştır. Özellikle
sınırda Türkmen sığınmacılara
bir kamp kurduğu veyahut kurulacağı ifade ediliyor denildi.
Ancak bu noktada çok geç kalındığını ifade etmek zorundayız.
Özellikle Telafer’den ve Musul
çevresindeki Türkmen yerleşim bölgelerinden binlerce kişi
Irak’ın güney illerine perişan
biçimde sığınmak zorunda kaldılar. Hâlâ yollarda ve dağ eteklerinde, Erbil’e yakın yerlerde
açıkta bekleyen, Kerkük’e sığınan, sokaklarda, inşaat şantiyelerinde kalan ve çaresiz durumda bekleyen binlerce aile vardır.
Herkes biran önce yerine yurduna, topraklarına ve evlerine kavuşmak ümidiyle bekliyor. Gıda
ve diğer insanî yardımların yapılması elbette ki büyük önem
taşıyor. Bunun için Türk devleti
ve devlet dışındaki başka STK’lar
da insanî yardım gönderiyor. Ancak Türkmenlerin Irak’ta içine
sürüklendiği dramatik duruma
siyasî çözüm üretmek konusunda Türkiye’den herkesin beklentisi vardır. Siyasî çözüm bulmak
ve bunu dış politikada Irak ve
diğer komşu ülkelerle birlikte
olgunlaştırıp kabul ettirmek büyük önem taşımaktadır.
Türkiye bu gelişmeleri daha önceden topladığı istihbarat bilgileri
ışığında, stratejik bir plan hazırlayabilirdi. Hatta ilk başta bizzat
Telafer’in bir güvenlik çemberi
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ile sarılarak, oradaki insanlar
yerlerinde ve yurtlarında korunabilirdi. Bunu yaparken de BM
ile dünyanın demokratik ülkelerinin temsilcilerini bölgede toplar, insanların yaşadıkları dramı,
bütün Batılı ülkelere anlatır ve
gösterirdi. Daha önce Irak’ın
kuzeyinde oluşturulan Güvenlik
Bölgesi gibi, Türkiye sınırına 4050 km mesafede olan Telafer’de
bir güvenlik çemberi sağlanırdı.
Bunun yanı sıra Irak merkezî
hükümeti ile komşu ülkeleri
arasında bu konuda uzlaşma ve
koordinasyon da sağlanabilirdi.
Türkiye’nin bu girişiminden İran,
Ürdün ve Bağdat’taki merkezî
hükümet, hatta ABD ve Batılı ülkeler de memnun kalırdı. Bu iş
için yine de geç kalınmış değildir. Yezidiler ve bölgede yaşayan
Hıristiyanlar tehlikeye maruz kalınca süper güçler acilen askerî
harekâta başladı. ABD, İngiltere,
Fransa ve Almanya’dan peşmergeye silah ve mühimmat desteği
geldi. İşte tedbir böyle alınır.
Yerle gök arasında yalnız, kızgın
güneş altında gölgesiz, gıdasız
ve susuz kalan bu insanların
burnumuzun dibinde böylesine ölüme terk edilmeleri, vicdan ve insaf sahibi olan herkesi kahrediyor. Bunları hadi
Türk veya Türkmen diye kabul
etmekten vazgeçtik, bari birer
insan olarak kabul edelim, diyoruz. Bu bakımdan Türkmenler
için mutlaka bir güvenli bölge
oluşturulmalıdır. Ramazanları
ve Bayramları zehir olan bu insanların can ve mal güvenlikleri
kalmamıştır. Artık vakit kaybetmeden Türkmenler için güvenli
bölge yapılandırılmasını Ankara
ciddiye almalıdır. Sadece Türkmenler değil, bütün bölge halkı,
Türkiye’yi kurtarıcı ve hami olarak görüyor. Buna Ankara’nın da
inanması gerekiyor.

AÇIKLAMA
İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma
Vakfı’nın Başkanı İzzettin Kerkük’ün 3
Mayıs 2014 tarihinde vefatı, camiamızı büyük üzüntüye sevk etmiştir. Ne
var ki yasa gereği Vakıf Başkanlığı için
Vakıf Yönetim Kurulu 17.05.2014 tarihinde toplanmış ve Vakıf Senedinin
16. Maddesine göre “Yönetim Kurulunun öteki üyeleri tarafından oy birliği
ile yakın fikir çevresinden bir başkan
seçilmesi” hususunu görüşmüştür.
57 numaralı toplantıda alınan kararla
Erşat Hürmüzlü Vakıf Başkanlığına oy
birliği ile seçilmiştir. Duyurulur.
İzzettin Kerkük’ün Mezar Adresi
Kerkük Vakfının değerli başkanı rahmetli İzzettin Kerkük, 5 Mayıs 2014
tarihinde Zincirlikuyu Mezarlığına
defnedilmiştir. 27. adadaki mezar numarası 1-SŞ’dir. Kendisine Allah’tan
rahmet diliyoruz.

Editör’den bir açıklama
Kardaşlık dergisinin geçen (62.) sayısının 4. sayfasında yer alan “Ölüm Var
Vurar Geçer, Ölüm Var Deler Geçer”
başlıklı yazının son paragrafında bir
yanlış bilgi verilmiştir. Doğrusu şöyledir: “İstanbul’daki evinde hastalanarak
baldızları ve bunların yeğenleri tarafından hastaneye götürülerek orada Hakkın rahmetine kavuşmuştur.”
Düzeltir, okuyuculardan özür dileriz.
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Çankaya Köşkü Arşivlerinden

Haşim Nahit Erbil’in Lozan
Müzakereleri Kapsamındaki
Uyarı ve Önerileri
Erşat Hürmüzlü
1880 yılında Erbil’de doğan Haşim
Nahit 11 basılı kitabı dışında yüzlerce de makale yayınlamıştır.
1909 yılından itibaren yazmaya
başlayan Haşim Nahit, makalelerinin çoğunu Irak Türkleri davasını tanıtmaya ve savunmaya
ayırmıştı. Ancak ülke meseleleri
konusunda da kalemini kullanan
Erbil 1962 yılında vefat etmiştir.
Kerkük vakfı yayını olarak 2004 yılında İzzettin Kerkük tarafından
kaleme alınan “ Haşim Nahit
Erbil ve Irak Türkleri” eserde yüz
yıl önce kaleme aldığı makaleler
de yer bulmuştu.
Lozan müzakereleri açık bir şekilde başlamadan Lord Curzon ile
İsmet Paşa arasında bir yazışmanın olduğunu biliyoruz. Hatta
Lord Curzon’un Türk Murahhasına gönderdiği yazının aslını
ve tercümesini yıllar önce yayınladığım kitaplarda kamuoyu
ve tarihçilere takdim etmiştim.
İsmet Paşa’ya bu konularda fi-

Haşim Nahit’in Musul Raporunun son sayfası
4
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kirlerini açıklayan uzmanların
olduğunu biliyoruz. Lozan müzakereleri önce genel çerçeve ve
işgal kuvvetlerinin çekilmesi ile
Birinci Dünya Savaşının etkilerini tartışmakla başlamış, Musul
meselesine ancak 23 Ocak 1923
günü sıra gelmiştir.
O zamanın emekli Temyiz Mahkemesi üyelerinden Ahmet Nazif
de İsmet Paşa’ya bir not göndererek Musul’un hangi gerekçelerle Türkiye Cumhuriyetine
bırakılmasının gerektiğini izah
etmiştir. 17 Kanuni Sani 1339
(17 Ocak 1923) tarihinde yazmış
olduğu raporda Abbasî Halifesi Memun’un Kufe taraflarında
vaktiyle icra ettirdiği topografik çalışmalarda da Bağdat ile
Musul’un değişik coğrafi bölgeler olduğunu açıklamaktadır.
Bu konuda en kapsamlı yazı ve
önerileri yine Erbil kökenli olan
Haşim Nahit kaleme almıştır.
Daha açık müzakereler başlamadan ve Paris’te görevi başında
iken 6 Kanuni Sani 1339 (6 Ocak
1923) tarihli ve ciddi önerilerle
ve argümanlarla dolu yazısı tarihi bir belgedir.
Bahsini ettiğimiz gizli yazışmalar
kapsamında “ Irak’ta Türkmen
Gerçeği” kitabımda belirttiğim
gibi Lord Curzon şifahi tartışmalara işaret ederek ilk yazılı
notunu 14 Aralık 1922 tarihinde
göndermişti. Bu tartışmalardan
haberdar olduğunu anladığımız
Haşim Nahit’in bu girişimi İsYıl/Year 16 السنة
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met Paşa ve Türk heyetine ışık
tutmuştur. Bunu sonradan başlayan müzakerelerde ortaya
atılmış delilerden anlamış bulunuyoruz.
Haşim Nahit Erbil’in memleket meseleleriyle ne kadar ilgili olduğunu yayınladığı yüzlerce makaleden de anlamak mümkündür.
Çankaya Köşkü Arşivlerinden de
tespit ettiğimiz mektuplarından
ne kadar ciddî uyarılarda bulunduğunu da anlaşılıyor. İstanbulTepebaşı’nda Bristol Otelinde
kaldığında 13 Mart 1939 tarihinde yazdığı mektuba 24.3.1939
tarihinde
Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterinin ( o zaman
Umumî Kâtip) verdiği cevapta
Başbakan Dr. Refik Saydam ile
bu konuları görüşmesinin tensip
buyurulduğu anlaşılmaktadır.
Haşim Nahit’in 22.1.1949 tarihinde zamanın Başbakanı Şemseddin Günaltay’a “Bütçenin ve
Hayat Pahalılığının Yarı Yarıya İndirilmesine Dair” kaleme aldığı
yazının aslı da Köşk Arşivlerinde
bulunmaktadır. İleri bir tarihte
bu ciddî raporun da yayınlanması konuya ışık tutması bakımından önem arz etmektedir.
11.12.1954 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a yazdığı
mektupta Kıbrıs’ın Türklüğünü
savunmuş ve bir Papazı dinlemiş olan Birleşmiş Milletlerin bir
avukat olarak kendisini de dinlemek zorunda olduğunu ifade
etmiştir.
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Haşim Nahit’in “ Musul için İngilizlere Verilecek Cevap” başlıklı
raporunu Çankaya köşkü Arşivlerinde bulduğumuz zaman
heyecanımız kat kat artmıştı.
Çünkü Haşim Nahit’in ilk defa
olarak el yazısını da görme şansına kavuşmuştuk. Bu raporda
dikkatimizi çeken diğer bir husus H. N. Erbil’in kullandığı dilin sadeliği idi. Çağdaş Türkçeye
yakın ve o döneme göre arı ve
duru olan bu dil, günümüzdeki
kuşaktan her okur tarafından
rahatlıkla anlaşılabilen sadeliktedir. Haşim Nahit hakkında
en kapsamlı çalışmayı yapan
Rahmetli Ağabeyimiz İzzettin
Kerkük bu el yazılı belgeyi gördüğünde çok heyecanlanmış ve
bu belgeyi mutlaka yayınlamamı
da istemişti. Gereken onay prosedürlerini tamamlayınca onun
ruhuna ithaf ederek ve her iki
dava insanını da rahmet ve minnetle anarak yayınlamayı da bir
görev olarak algıladım.

Bütün dünyanın kabul ettiği hukuki bir umde vardır: iki davacı,
biri birinin vazife ve salahiyetine
taalluk eden bir diyecekleri olur
da bunu murafaaya girişmezden
evvel söylemezlerse, sonradan
söyleseler de mesmuh olmaz.
Çünkü murafaaya girişmek, tarafeynin biri birine murafaa salahiyetini kabul etmek demek olur
ki bunu sonradan inkâr etmek
doğru olmaz.
Türk murahhası böyle mütekaddim bir meseleyi ortaya koymuş
olmak için diyor ki, insani hukuk
nazariyelerine ve ahalinin amik
arzularına rağmen İngiltere’nin
Irak ahalisi namına olan davacılığını kabul etmiyor.

1- Methal
2- Musul’un coğrafi manzarası ve
Arabistan
3- Musul ve Arabistan’ın etnografı
manzarası
4- Irkî esbap
5- Siyasî esbap
6- Tarihî esbap
7- İktisadî esbap
8- İstatistiğe dair
9- Medenî esbap
10- Netice

Türk heyetinin bunu şimdiye kadar söylememesi eski diplomasi
usulüne tabi oluvermesinden
ileri geldi. Mademki bu usul bir
taraftan cihanın efkârını tağlit
edecek kadar sahte ve bir taraftan bir harbi tevlit edecek
kadar fena ve meşumdur. Artık
Türk heyeti ne bu usulü ne de
bu usul dairesinde söylenmiş
şeyleri tanımayarak Musul vilayeti meselesini yeniden teşrih
etmek istiyor ve bu ameliyeyi
yaparken işin gizli ve kapalı hiçbir tarafını bırakmayacaktır. İngiliz murahhası, Musul vilayetini
Arap krallığı ve Araplık namına
benimsiyor. Hâlbuki hakikatte
sırf İngiltere’nin siyasî ve iktisadî
menfaatleri için çalışıyor ve bu
uğurda başka milletlerin hak ve
hürriyetini istihkar ediyor. Bunun ispatı kolaydır:

Mukaddime: Musul vilayetine
taalluk eden Türk davasının bütün cihan nazarında meydana
konulması için bunu açık bir lisanla söylemek icap eder. Lozan
konferansında Musul için davacı
sıfatıyla münakaşa eden iki taraf
var: Türkiye ve İngiltere. Birincisi
“milliyet” prensibine istinaden
bu vilayetin Anadolu’dan ayrılamayacağını söylüyor, ikincisi ise
bunu Irak krallığı namına benimsiyor.

İngiltere İmparatorluğu Hindistan’ı
bir müstemleke haline koyduğu
ve Britanya adalarıyla Hindistan
arasındaki deniz yolunu Süveyş
kanalı ile tesis ettiği günden beri
işte bu yolun güzergâhında bulunan Basra körfezine ve Irak’a
hulul etmeğe çalışmaktadır. 93
tarihindeki Türk ve Rus muharebesini müteakip eski Osmanlı
devleti cenup hududunu takviyeye ve “Fav” boğazını tahkime
teşebbüs ettiği zaman İngiltere

(1) Musul için İngilizlere verilecek
cevap
Muharriri: Haşim Nahit
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hükümeti buna mümanaat etmiş
ve tahkimata meydan vermemiştir. Basra körfezinden Yemene
kadar imtidat eden (2) sevahil
Urban’ını bir taraftan teslih ederek Osmanlı devleti aleyhine isyana teşvik etmiş ve bir taraftan
bu Urbanı İngiliz nüfuzu altına
sokmaya çalışmıştır. Kuveyt şeyhi “Mübarek Al Sabah”ı para ve
silah vermek suretiyle kendine
celp etmiş ve Kuveyt’i kendi himayesine almıştır. “ Mübarek Al
Sabah” ile “İbn-i Sadun”, “İbn-i
Reşit” 1arasındaki muharebeler
ve “Necid” kıtasındaki iğtişaşlara daimi bir surette İngiltere
hükümeti sebebiyet vermiştir.
Osmanlı meşrutiyetinin ilk senelerinde İngiltere devleti “Dicle”
nehrinde bir vapur işleten İngiliz
“Lench” kumpanyasına- Muhtel
hukuklara istinat ederek- Dicle
ve Fırat nehirlerinde sefain imtiyazının münhasıran itasını Osmanlı hükümetinden talep etmiş
ve zamanın kabinesi üzerinde
icra ettiği tazyiklerle bu kabineyi İngiliz matalibini tervice sevk
eylemiştir. Türk matbuatında2 ve
Osmanlı meclisi Mebusan’ında
şiddetli münakaşalar cereyan
etmesi üzerine Kamil Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa kabineleri işte
bu yüzden sukut etmiştir.
“Hindiye” Seddesinin inşası ameliyesinin İngiliz mühendislerine
tevdii yine İngiliz hükümeti Osmanlı hükümetinden talep etmiş ve Bab-i Âli üzerinde yaptığı
tazyikler neticesinde bir İngiliz
1 Mübarek Al sabah(1844-1915) b günkü Kuveyt Emirlik ailesinin dedesidir.
Kuveyt’in 7. Hükümdarı ve hanedanın kurucusudur. Önceleri Osmanlı idaresine tabi
olmakla beraber sonradan İngiliz himayesini kabul etmiştir. İbn-i Sadun ise Necid’e de
uzanan Muntefik şeyhidir. Bu aile önceleri
Al-Şibib olarak anılırdı. İbn-i Reşit de Abdülaziz Al-Reşit’tir. 1897-1906 arasında Necid
bölgesinin Hail merkezli emirliğin hükümdarıdır. Al-i Suud ile olan muharebelerden sonra ülke birleştirilerek Suudluların
hâkimiyetine geçti. (E.H.)
2 Acizleri o zaman Hukuk Mektebinde bir
talebe iken bu teşebbüsün aleyhine yazı
yazdım ve Tanin gazetesi bu yolda yapılan
münakaşalarda mağlup oldu. Bunu Hüseyin Cahit ve Cavit Beyler pek âlâ hatırlarlar.
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mühendisi olan “Wilcocks” u3
bu işin başına geçirmiştir. Osmanlı hükümetinin resmî dairelerinde mevcut bir sürü vesaikin
şehadetiyle sabittir ki İngiltere
hükümeti yüz seneye yakın bir
zamandan beri her ne şekilde
olursa olsun Irak’a hulul etmeğe çalışmıştır. Bunun sebebi de
Irak’ın Hindistan tariki üstünde
bulunduğuna ilaveten Irak toprağının “Nil” vadisine yüz defa
faik olan vasfıyla kuvveyi inbatiyesi, Dicle ve Fırat nehirlerinin
bir taraftan münakale ile vasıta
olabilmesi ve bir taraftan bunların suyu ile arazinin irvâ ve iskaya imkânı ve nihayet Irak petrollerinin servetidir.
İşte bugün Türk murahhasının karşısına çıkan İngiliz murahhası
Arap milletinin hukuku namına
değil belki bu maddi menfaatler
için uğraşıyor.
(2) Irak’ta bir Arap hükümeti mevcut mudur?
Irak’ın şimdi tabi olduğu şerait
tetkik edilirse görülür ki Irak’ın
hâkimiyeti İngiliz ordusuna istinat eden “Perci CoX”un elindedir ve Faysal İngiltere’nin ücretli
bir hadimidir4. Irak krallığı, Irak
kabinesi ve Irak idari teşkilatı
hep İngiltere hükümetinin iktisadi gayelerini istihsal için istimal edilen vasıtalardır. Irak’ın
müdafaa-i hukuk salahiyetini
kim İngilizlere verdi? Irak ahalisi
mi İngiliz ordusunu oraya davet
ettiler, “Cemiyet-i Akvam” bu
ahalinin arzu ve temayulatını
tahkik etmiş midir, hürriyetlerine sahip olmayan Irak ahalisine
nasıl bir idare istedikleri sorul3 William Willcocks (1852-1932) tanınmış
bir İngiliz sulama mühendisi idi. Mısır’da
Aswan barajının yapımını öneren ve uygulayan bu mühendis 1911 yılında Hindiye
barajında görev yaparken sonradan İngiliz
kuvvetlerinin yararlanacağı bölge haritalarını tanzim eden kişidir. (E.H.)
4 Sir Percy Zachariah Cox (1864-1937) Irak
işgalinden sonra İngiliz kuvvetlerine bağlı Yüksek Komiser olarak görev aldı. 1920
ayaklanmasından sonra bu göreve getirilen Cox, Gerutrede Bell ile manda hükmünü yürütüyordu. (E.H.)
6
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sa bu mesele kendiliğinden hal
edilmiş olur. Türk heyeti İngiliz
murahhasının Irak ahalisi namına söz söylemek salahiyetini kabul ettiği için değil şu meseleyi
cihanın huzurunda ispat etmiş
olmak için Lord Curzon’un bütün iddialarına birer birer cevap
verecektir.
(3) Coğrafî Esbap
Yirminci asrın irfanıyla tenevvür
etmiş zihinler için “Arabistan”
muayyen bir mefhumdur. Arabistan denince parlak ve yakıcı
bir güneş, kızgın ve ıssız kum çölleri, o iklimde yetişen nebatlar,
o iklimde yaşayabilen hayvanlar
ve nihayet o iklimin meydana
getirdiği insan tipi hatıra gelir.
Bağdat ve Basra vilayetleri, işte
hayat şartları böylece muayyen
olan Arabistan’ın bir parçasıdır
ki şimalde son hududu “Cebel
Himrin”in garp yamaçlarına
müntehi olan “Kırfa” çölüdür
(Bu çöl, Osmanlı haritalarında
“Ğurfa” kelimesiyle işaret olunmuştur).
- Bargirle (beygirle) Irak’ı dolaşmış
oldukları iddia edilen İngiliz zabit ve seyyahları acaba bu Kırfa
çölünde seyahat etmişler ve
orada “serap”ı görmüşler mi?
Bu suali sormakla beraber şunu
ilave etmelidir: bu çöl, bir Türk
kasabası olan “Deli Abbas”ın
şimalinde Cebel Himrin’de bulunan “ Sakal Tutan” boğazını
uzaktan tahdit eder. İşte bu çöl
Arabistan ve Anadolu’nun muhtelif iklimlerini tahdit eden kati
bir huduttur ve Türkler “Darwin”
ile “Spenser”in tabiat ve iklimler
hakkındaki mülahazalarına İngiliz zabitleri kadar vakıftırlar.
Musul vilayetinin - iklim itibarıylaIrak Arabistan’ından bam başka
olduğunu kati surette göstermek izahına tevakkuf eder.
İklim farkını birinci derecede gösteren “ Fusul-i Erbaa” dır. Basra
ve Bağdat havalisi, senenin hemen sekiz ayında sıcaktır. Yazın
hararet derecesi ekseriyyen
kırkı geçer. Bahar ile son bahar
Yıl/Year 16 السنة
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yazdan pek az farklı olmakla beraber kış mevsimi de Musul’un
bahar mevsimine muadil bir sıcaklıkta olur. Basra ve Bağdat vilayetlerinde arazinin deniz seviyesinden irtifaı pek azdır ve arazi
dümdüzdür. Dicle ile Fırat’ın
arası ( Musul şehrinin garbinde
ve cenubunda Musul şehrinden sonra) ve yine Fırat’ın sağ
sahili, kezalik Dicle’nin sol sahilinin Kırfa çölüne yakın kısımları
kum çöllerinden ibarettir. Musul vilayetinde ise bilakis arazi
deniz seviyesinden çok mürtefi
ve arazi ekseriyetle dağlıktır:
Anadolu’nun Erzurum, Van vilayetlerinden cenuba doğru imtidat eden dağ silsileleri Musul’un
şarkında “Korek Dağı”, Erbil’in
şarkında “Sefin Dağı”, “Arınca
Dağı” ve daha sonra “ Hanhalan
Dağı”, “Kil Zerde” ilh.5 İsimleriyle ve en sonra Cebel Himrin
ismi altında büsbütün küçülerek imtidat eder. İsmi zikredilen
bu dağlar kışın kâmilen karlarla
mesturdur. Hatta bazı seneler
“Sefin” dağındaki karlar yazın
bile erimezler.6
Bu dağlar yeşil ve ıssız ormanlarla
ve meyve ağaçlarıyla mesturdur.
Oralarda armut, elma, şeftali
ilh. Meyvelerin envaı ve en alası yetişir. Basra ve Bağdat havalisinde ise ekseriyetle hurma,
limon, portakal yetişir. Musul
vilayetinde tütün mahsulü fevkalade mebzul ve bazı mahallerde en makbul nevileri vardır.
Hâlbuki Basra ve Bağdat havalisinde tütün yetiştirilemiyor.
Musul vilayetinde yetişen çiçeklerin çeşitleri başka. Basra ve
Bağdat’takiler ise başkadır. Bu
suretle iki iklimin “nebat” kısmı
arasında azim bir fark vardır.
5 Eskiden vesaire (v.s) anlamına gelen
İlaâhirihi (kısaltması ilh.) olarak kullanılırdı.
(E.H.)
6 Bu manzara Türk edebiyatına bile tesir
etmiştir. Bu cümleden olarak halk şiirlerinden birini zikrediyoruz:
Kara bahtım ”baktım”
Sefin’de kara bahtım
Bu senin şum taliin
Bu benim kara bahtım
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(4) Hayvanlara gelince: Musul
vilayetinde karaman sürüleri
mebzuldür. Basra ve Bağdat havalisinde ise koyunlar kıvırcığa
benzer. Musul Türkleri bu nevi
koyunlara “Arap koyunları” derler. Musul vilayetinde her nevi
hayvanat mevcuttur ve dağ kısmında şüphesiz deve yoktur.
Hâlbuki bu hayvan Bağdat ve
Basra’nın ve bütün Arabistan’ın
ezeli bir hayvanıdır. Musul dağlarında mandalara tesadüf bile
edilmez, hâlbuki Bağdat ve
Basra’nın bilhassa bataklık arazisinde bu hayvan çok mebzuldür,
hatta bu bataklık arazide yaşayan Arapların yegâne hayvanı ve
serveti mandalardır.
Musul vilayetindeki meskenlerde
tahtal’arz bodrum katı yoktur.
Hâlbuki Basra ve Bağdat havalisindeki bütün meskenlerde
“serdap” tabir olunan bir bodrum katı vardır ki sıcak zamanlarda insanlar buralara inerler.
(Serdabın bazısı o kadar derindir
ki tahte’l-arz su seviyesine bazen yaklaşır).
Musul vilayetinde şehirlilerin,
köylülerin, dağlıların elbiseleri,
ayakkabıları, baş sargıları başka, gıdalarının envaı ve evsafı
başka. Bağdat ve Basra’nınki
ise yine başkadır. Musul Vilayeti
ahalisinin muaşeret tarzı, tabiat
ve ahlakı, Basra ve Bağdat’ınki
ise başkadır. Ve işte etnografı
bahsine geliyoruz.
Etnografî Manzara:
Etnografî manzarayı tasvirden evvel tarihe seri’ bir nazar atfetmek icap eder. Malumdur ki
Musul, Bağdat ve Basra havalisi
“Asur”, “Kildan” medeniyetlerinin menşeidir. Bu medeniyete
müstenit hâkimiyet İran istilasıyla inkıraz buluyor. Bu yerler
Mısırların, Yunanlıların da istilasına uğramıştır. Muhtelif istilalar
yüzünden bu memleket muhtelif
ırkların ve dinlerin yatağı haline
gelmiştir. İşte böyle bir karışıklık
ortasında yeni bir ırk ortaya çıkıyor. Bu, Türk milletidir.
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Bütün tarihlerin mazbutu olduğu
üzere Orta Asya’dan akın eden
Türk kitleleri Anadolu’yu istila
ettiği gibi İran tarikiyle gelen bir
kısım Türkler de bütün Irak’ı istila ederek şimdi “Kurna” ismi verilen noktaya muvazi olan “Huzistan” a kadar (bu yerin şimdiki
ismi Huveyza’dır) yayılmışlardır.
Musul vilayetinin bugünkü ırkî
manzarası şöyledir: Musul vilayetinin şimali Türkler ve Kürtlerle, şarkı kezalik Türkler ve
Kürtlerle meskûndur. Garp kısmı “Yezidi” denilen Kürtlerle ve
Türklerle meskûn olmakla beraber bu havalide bazı seyyar
Arap aşairine tesadüf olunabilir.
Cenup kısmına gelince Musul
şehrinden itibaren etnografÎ
manzarayı iki hat üzerinde takip
etmek icap eder:
1- İstanbul-Bağdat tariki
2- Dicle nehri
Posta ve kervan yolu olan bu hattın sol yani garp tarafı ve merkezi kâmilen Türkler ve Kürtlerle
meskûndur ve bu manzara “Deli
Abbas”a kadar devam eder.
Yalnız Dicle sahilinde dağınık
bir surette Arap hayme-nişin7
ve adedi yirmiyi geçmeyen
Arap köylerine tesadüf edilir.
Dicle’nin Musul şehrinden itibaren sağ sahili üzerinde kayda şayan hiçbir kasaba yoktur. Bağdat
şehrine muvazi olan Samerra’ya
(ki Dicle’nin sol sahili üzerindedir) kadar üç dört Arap köyüne
tesadüf edilebilir ki bunların en
marufu da “Tikrit”tir. Tikrit’in
maruf olması bir ticaret merkezi
olmasından ve yahut bir nüfus
kesafetini haiz olmasından değildir. “Tikrit” kadim bir (5) Türk
şehrinin ismini taşıdığı için zikredilebilir. ( Ehli Salip muharebelerinde İslam mücahitlerinin
serdarı olan Selahattin Eyyubi
Tikritlidir. Ve hiçbir Arap bu meşhur kumandanın Arap olduğunu
iddia edemez.)
Musul’un şimalinde ve şarkında
7 Çadırda oturan, çadırda yaşayan deme tir. (E.H.)
Yıl/Year 16 السنة
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Nesturîler ve Kildaniler vardır.
Gerek bunların ve gerek dağınık
halde Türk kasabalarında bulunan Yahudilerin münakaşa edilemez bir ekalliyette olduklarını
İngiliz murahhası da itiraf ediyor.
Binaenaleyh Musul vilayetinde
Arap’la Arap’ın gayrısı mevzu
bahis olduğunu düşünerek işte
bu noktayı tamamıyla tenvire
çalışacağız.
Arap’ın varlığı en çok iddia edilen
Musul şehridir. Bir kere Musul’un
karşı yakasında ve Musul’un bir
mahallesi sayılan “Nebi Yunus”
kasabasının kâmilen Türklerle
meskûn olduğunu etnografiden
anlayan her kes tasdik eder.
- Musul şehri ahalisi ırkan Arap
mıdır?
Eğer şehrin fizyoloji teşekkülü
tetkik edilirse görülür ki Arabistan tipine ait havasın hiç biri
bunlarda yoktur. Bu fizyolojik
farkı canlandıran onların konuştukları lisandır. Lisan ilmine ihtisası olanların ve Arap lisanının
bünyesini Arapçanın muhtelif
lehçelerini tetkik etmiş olanların
malumudur ki Musul ahalisinin
tekellüm ettiği lehçe ne Bağdat,
ne Şam, ne Mısır, ne Mekke, ne
Yemen lehçelerinin hiç birine
benzemez. Bu ihtilafın sırrı ancak “Asurî” lisanı tetkik edildiği zaman meydana çıkar. Asurî
veya Kildanilerden (bunların
medeniyetleri müşterek olduğu
için isim farkı haiz-i ehemmiyet
değildir) yeryüzünde bugün yaşayan insanları bizzat söylettim:
birden yüze ve bine kadar adetlere, yere, göğe, aya, güneşe, yıldızlara, aydınlık ve karanlığa, nebatlara ve hayvanlara, yeşillere,
renklere, sıcağa, soğuğa, insan
azalarına, aile efradı arasındaki
karabet rabıtalarına ilh, verdikleri isimler, sonra konuştukları
Arapça şivesi Asurî evsafını daha
ziyade muhafaza ediyor.
Bundan çıkan netice şudur: Musul
ahalisi İslamiyet’i kabul edince
din müessesesinin telkin ettiği
fikirlerle beraber eski lisanları-
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nın yeni bir modeli olan Arapçayı kabul etmişler ve mamafih
asıl Asurî ve Kildanî lisanının
hususiyetlerini yine muhafaza
etmişlerdir. İşte Musul şehrinde
konuşulan Arapça lehçenin diğer
lehçelere benzememesi onların aslen Asurî olmasından ileri
geliyor ve görülüyor ki bunların
Arap ırkıyla hiç bir münasebetleri yoktur. Araplıktan bu suretle
tecrit edilmesi zaruri olan Musul şehri ahalisi Türk hâkimiyeti
altına girdikten sonra din birliği sayesinde Türk medeniyeti
tesiri altına girmişler, Türkçeyi
öğrenmişler ve Türk ahlak ve
âdatını iktisap etmişlerdir ve
bu bir realitedir. Musul vilayetinin etnografî manzarası nihayet
şunu gösteriyor. Türkler ve Kürtler azim bir ekseriyete haizdirler.
Arap hem ekalliyettedir hem de
bir kısmı bedevi olmak itibarıyla
Türklerin dûnündedir. (Bu cihet
aşağıda verilecek izahat ile tahakkuk edecektir).
Şimdi Bağdat ve Basra’nın
etnografî manzarasını da muhtasaran göstereceğiz: “Kırfa”
çölünden cenuba doğru gidildiği
zaman tesadüf edilecek yegâne
mamure Bağdat şehridir. Bir
kere Bağdat’ın “Karağol” mahallesi ahalisi halis Türklerdir.
Ve lisanlarını bugüne kadar
muhafaza etmişlerdir. Bağdat
ahalisi Türkçeden başka Arapça
ve Farsça lisanlarını da tekellüm
ederler. Çünkü Bağdat ahalisi
“Müsta‘raptır”, ırkan Türk, Acem
ve Arap cinslerinin bir halitesidir.
Konuşulan Arapça tetkik edilirse
birçok Türkçe ve Acemce kelimelerin Bağdat lehçesine girdiği
görülür, hatta birçok Türkçe kelimeleri Arabî kaideye tevfikan
tasrif ederler.

yoktur. Gerçi Bağdat şehrinin
Kırfa çölüne kadar şimalinde ve
garp ve cenup taraflarında Arap
köyleri ve Arap aşairi mevcuttur,
ancak bu saha dâhilinde mevcut olan başlıca kasabalarda,
yani Kazimiye, Hille, Kerbela ve
Necef kasabalarında Arap ekseriyeti yoktur, burada ekseriyeti
Acemler teşkil ederler.
Şii mezhebinin teessüsünden ve
bu havalide “Makamat-i Mukaddese” nin dinî bir mevki ihraz ettiği günden beri Acemler gelip
oralara yerleşmişler ve yerli ehali sırasına geçmişlerdir. Acem unsuru Bağdat’tan Basra’ya kadar
mevcut olan bütün kasabalarda
ve hatta nefs Basra şehrinde nüfus miktarı itibarıyla mühim bir
mevki ihraz etmişlerdir.
Bağdat şehrinden cenübe doğru
Basra körfezine ve aynı noktadan Suriye hududuna kadar olan
sahada cevelan eden urban halis Araplardır.
Irak’ı dolaşıp tetkik ettiklerini iddia
eden İngiliz zabit ve seyyahlarına şu sualler bihakkin irad edilebilir:
1- Bağdat şehrinde “Karağol” mahallesinin Türklerle meskûn olduğundan haberdar mıdırlar?
2- Bu Türklerin menşelerini, lisan
şivelerini tetkik etmişler mi?
3- Kazimiye, Hille, Kerbela, Necef
şehirlerinin ekseriyetinin Araplarda mı, Acemlerde mi olduğunu tahkik etmişler mi?
4- Bu şehirlerde Arap harsının9 mı
veya Acem harsının mı daha
hâkim olduğunu tahkik etmişler
mi?

(6) Bağdat şehrinden itibaren İran
hududuna kadar bütün mamureler ehalisi Türk’tür: Kızılribat8,
Şahraban, Mendeli, Hanekin bu
saha dâhilinde Arap ekseriyeti

İngiliz zabit ve seyyahları bu suallere cevap veremezler veyahut
vermek istemezler. Lakin Türk
murahhası Irak krallığını teşkil
eden anasırı birer birer izah ettikten sonra artık ırkî esbabı
münakaşa edebilir.

8 Günümüzde bu belde halk ağzında Kı larbat olarak ifade edilmektedir.(E.H.)

9 Günümüzde Kültürel kimlik anlamında
kullanılmaktadır.(E.H.)

8
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Irkî esbap:
Bu bahse bir mukaddime ile girişmek icap ediyor. Lord Curzon’un
sathi bir mantıkçılığı ilmî malumata tercih etmek istediğine
şüphe yoktur. Lakin ne iş böyle
bir mantıkla halledilecek kadar
sadedir, ne de karşısında bulunan Türkler böyle bir silahın müessir olmasına meydan verirler.
Lord Curzon Musul Türklerini
ekalliyette göstermek için hayali
bir surette ırkî bir Arap ekseriyeti muhiti icat ederek onu arzu ettiği derecede tevsi ediyor. Lord
Curzon’un bu babda istimal ettiği mantıki usul şu vecihledir:
Mesela
Fransa’nın
(AlsaceLorraine) Elsas- Loren eyaletini
veyahut (Lille) Lil şehriyle civarını itibarî bir hat çizmek suretiyle
evvela ilhak hududu dâhiline sokuyor ve sonra bunun karşısına
geçip, işte diyor, Almanya’nın
yetmiş milyon nüfusuna nazaran Elsas- Loren veyahut Lil ve
civarı ehalisi ekalliyettedir.
Lord cenaplarının Arap ve Türk nüfusunu mukayese etmesi hemen
hemen bu tarzdadır.
Biz diyoruz ki iklim ve ırk itibarıyla
Musul vilayeti: Cebel-i Himrin’i
takiben “Deli Abbas” mevkiine
kadar Anadolu’nun bir istitalesidir. Lord Curzon bu istitaleyi bir
makasla kesmek ve Arabistan
çölünün visatine gömmek istiyor.
Arap nüfusunu çok göstermek
için Arapların bulunduğu sahayı
istediği derecede tevsi ediyor.
Hâlbuki(7) arazinin vis’atı ve mahal isimlerinin çokluğu bir tek
insan doğurtamaz Zaten Lord
cenaplarının ırkî sebepler altındaki müddeyiatının ciddi bir tetkike tahammülü yoktur, bakınız
nasıl: Lord Curzon’a göre “ Musul şehrinden itibaren Dicle’nin
her iki sahili kâmilen Araplarla
meskûndur”. Bu sözü işitenler
eğer nüfus miktarını sahillerin
vis’atına göre tahayyül ederlerse
aldanırlar. Çünkü Musul şehrin-
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den “ Samerra”( Bağdat’a muvazi bir hat üzerindedir) kasabasına kadar Dicle sahillerinde
hiç bir mamureye tesadüf edilemez. Buralarda adedi yirmiyi
aşmayan küçük Arap köyleri ve
sekizer onar çadırlık Arap bedevileri vardır.
Lord cenapları eğer bu saha
dâhilinde her hangi bir Türk kasabasıyla ve hatta bir Türk köyü
ile mukayese edilebilecek bir
Arap kasabasının yalnız ismini
zikrederse biz Musul hakkındaki
matalibimizden vaz geçiririz.
“ Aşairi seb’a” isminin Arapça kelimelerden teşekkül etmesine
istinaden burada mevcut Türkleri de inkâr etmek istiyor, öyle
ise Musul’un merkez kazasına
tabi Türk köylerinin Türkçe isimlerinden bir kaçını söyleyeyim:
Karayatak, Yarımca, Kadıköy, Karakoyunlu, Tezharap, Babıniyet,
Harap Delil, Bavize, Reşidiye,
Isteh, Şemsiyat, Tel Agup, Kız
Fahra ilh.
Bu isimde köylerin varlığı bir kaç
gün sürecek bir telgraf muhaberesiyle İngiliz zabitlerinden sorulamaz mı?
Lord Curzon İstanbul- Bağdat
tarik-i kebiri civarında da Arap
nüfusunun varlığından bahsediyor. Bu yolun güzergâhında Nebi
Yunus, Erbil, Altun Köprü, Kerkük, Tercil, Tuz Hurmatu, Taze
Hurmatu, Dakuk, Eski Kifri (Salahiye), Karatepe, Deli Abbas ilh.
Türk şehirleri ve kasabaları ve
bunların civarında Türk ve Kürt
köyleri vardır.
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi bu
tarik-i kebirin garp tarafında -o
da Dicle vadisinde münhasır
olmak üzere- Arap köyleri ve
dağınık Arap aşairi vardır. Lord
Curzon eğer, İstanbul- Bağdat
tarikinin şark tarafında ve Süleymaniye sancağında bir Arap
kasabası veyahut bir Arap köyü
gösterebilirse bizim bu bahiste söylediklerimizden bihakkın
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şüphe edilebilir ( Süleymaniye
sancağında yedi bin Arab’ın bulunduğunu söylemek bir hatadır.
Çünkü hakikatte orada yedi Arap
bile yoktur.)
Lord cenapları Türkleri ekalliyette
bırakmak için onların Kürtlerden ayrı olduklarını söylüyor.
Anadolu’nun şark vilayetlerinde
de Türkler ve Kürtler beraber
yaşıyorlar. Şimdi bunların bir kısmını Arap hâkimiyeti altına tevdi
etmek Kürtlere bir mevcut vermek midir? Lord Curzon’un en
çok yanıldığı nokta Türk ile Kürt
arasındaki içtimai alaka ve rabıtaları anlayışındadır. Şunu bilmesi lazımdır ki Kürdün de Türkün de mutekit olduğu İslamiyet
başlı başına bir “medeniyet”tir.
Bu medeniyeti kabul etmiş olan
kavimlerin hayat ve kâinat hakkındaki telakkileri, düşünüşleri,
duyguları, tabiat ve ahlakları
adeta müşterektir ve Kürtlerin
ekseriyetle Türkçeyi konuştukları düşünülürse aralarındaki
iştirak hatları vahdete yakın bir
manzara arz etmez mi? Lord
cenapları Musul Türklerini “
Türkmen” ismiyle Anadolu
Türklerinden de ayırmak istiyor.
İddialarının garabeti “ırk” mefhumundan anladıkları mananın
çok yanlış veyahut çok müphem
olduğuna delalet ettiği için artık
bu kelime hiç bir vecihle işlerine yaramayacaktır. Filhakika
“ırk” kelimesine fazla ehemmiyet vermekte büyük bir tehlike
olduğuna şimdi(8) kendileri de
vakıf olacaklardır:
Tarih diyor ki Britanya adalarının
ehalisi Finois, celtes’lere mensup İspanya’dan gelen İber’ler
ve Britanya adalarının Fransa
sahilleri karşısındaki yerleri,
yani bu adaların şark sahillerini gidip işgal eden Galler ve
Jermenlerden Engles ve Viking
ve Sacson’lardan mürekkeptir.
Şimdi Lord Curzon’a soruyoruz:
Türk ırkı için bu kadar muhtelif
anasırı sayabilir mi? Hâlbuki biz
bila tereddüt “ İngiliz Milleti” diyoruz. O da neden “Türk Milleti”
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demiyor ve Musul Türklerine “
Türkmen” demekle onları asıl
Türklerden nasıl ayırıyor?
“Millet” mefhumundan ne anladığımızı söylemeye mecbur oluyoruz: Fertleri arasında din, lisan,
edebiyat, bedii zevk, hukuk, ahlak, iktisat müesseseleri müşterek olan bir zümreye biz Millet
diyoruz. Bu itibar ile Musul ve
Anadolu Türkleri aynı zümreye
mensupturlar. Musul Türklerinin lisan şivesine gelince bu şive
farkı Fransız, Alman, İngiliz ilh.
Diyalektlerinde de mevcuttur.
İngiliz lisanının bünyesindeki
Jermen ve Latin anasırı derecesinde, Türkçe’nin halk lisanında
yabancı anasır bulunduğunu
Lord Curzon gösterebilir mi?
Lord Curzon İngiliz mandası altında nüfusun tezayidini iddia
ediyor. Bu iddianın iç yüzünü
göstermeliyiz: Türk varlığına
karşı Trakya’da Rum ve şarki vilayetlerimizde Ermeni unsurları
şimdiye kadar bizim için nasıl
bir tehlike haline getirilmekte idiyse Musul vilayetinde de
böyle bir tehlike ihdas edildi. Bu
umumi harp sırasında Nasturiler
ve Kildanilerin Türkler aleyhine
harekete sevk edilmesidir. Musul vilayetinde mütarekeden
sonra nüfusun artması, işte bu
İran hududu dâhilinde ve başka
mahallerde dağınık bir surette
bulunan Nasturî ve Kildanilerin
Musul vilayetine sevk ve iskân
etmesinden ileri geliyor. Bundan başka Anadolu’dan tehcir
edilmiş olan Ermenilerle ecnebi
memleketlerde bulunan Ermeniler bir maksadı mahsusla Musul
vilayetinde yerleştirilmiştir. İşte
bu yabancı unsurlardır ki Musul vilayetinin nüfusunu tezayid
etmiş gibi gösteriyor. Böyle suni
bir surette vücuda getirilen kesafet nüfus, Osmanlı devletinin
resmi kayıtlarında yer bulamazlar ve resmi kayıtlara istinaden
yeni bir tahrir icra edilirse işin
tabiatı meydana çıkar. “Tel Keyf”
(Alkoş) gibi kadim Kildanî köylerinin varlığına Türklerin hiç bir
itirazı yoktur.
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Görülüyor ki Türkmen ile Türk aynı
cinsten olduğu gibi Kürtler de
Araplardan ziyade Türklere yakındırlar.
Bu suretle meydana gelen ekseriyet karşısında Arap bedevilerinin, Kildanî Hristiyanların ve Yahudilerin topu bir ekalliyettir.
Siyasî Esbap
Irak’ın Arap hükümdarlığı namına
Lord Curzon’un bütün söyledikleri hayalidir. Irak hükümetini
Araplar mı teşkil ettiler? Faysal’ı
Iraklılar mı davet ettiler? Irak
ehalisi serbestçe hareket ederekten mi bu hükümeti teşkil
etti? Bu suallere cevap veremezler.
Lord Curzon, Kürtleri Türklerle hem maksat olmadığını
1- Süleymaniye’ye giden Türk
memurlarının Kürt tasallutuna
uğraması 2- Muharebe sırasında
Türklerin Kürtlerden muavenet
görmemesi delilleriyle ispat etmek istiyor.
(9)Ve ikinci cevabi notasında Dersim vekâiini üçüncü bir delil makamında zikr ediyor.
1- Basra körfezinde İngilizlerin silah kaçakçılığı yaptıkları günden
beri o havalide eşkıyanın türemiş olduğuna itiraz edilemez.
Osmanlı meşrutiyetinin bidayetine kadar altıncı ordu, yani
Bağdat ve havalisindeki Osmanlı
askeri martin tüfenkiyle mücehhez idi. Böyle olduğu halde eşkıyanın elinde “mavzer” tüfenkleri vardı. Bu silahları Almanlar
mı, Fransızlar mı, Ruslar mı imal
edip Musul vilayetine gönderiyordu? Bu devletlerin hiç biri
Basra körfezi ve Irak ile İngilizler
derecesinde alakadar olmadılar.
Komşu İran hükümetinin Mavzer Tüfenkleri imal edip oraya
gönderdiğine Lord Curzon cenapları elbette inanmazlar. Öyle
ise eşkıyanın eline bu silahı kim
veriyordu. Hakikat hal şudur:
Osmanlı devletinin Irak ve havalisinde nüfuzunu kesr etmek
10
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ve daimi bir iğtişaş tevlit etmek
için İngilizler bir taraftan aşair
rüesasını Osmanlı devleti aleyhine tahrik ediyor ve bir taraftan
da silah kaçakçılığı yapıyordu.
Bu suretle silah elde eden cahil
Kürt aşiretleri yalnız Osmanlı
memurlarına değil silahsız Kürt
köylerine ve bütün yolculara
maksat ederlerdi.
2- Muharebe sırasında Musul vilayetinin Osmanlı devletine ne
suretle yardım etmiş olduğu altıncı ordunun ve devletin resmî
kayıtlarıyla sabittir.
3- Dersim vekâii, olmuş bir hadisedir. Ancak bunun mahiyetinde
hiç bir istiklal endişesi yoktur.
Acaba İrlanda’da asırlardan
beri devam eden ve istiklal fikrini istihdaf ettiği bütün dünyaca
malum olan isyanlar ve muharebeler İrlandalıların İngilizlerle
hem maksat olmadıklarını göstermez mi? Anadolu’nun şark
vilayetlerinde Türklerle beraber
yaşamakta olan Kürtlerin bir kısmının Musul vilayetinde ayrı bir
maksat takip edip etmediği onlara hürriyetlerinin iadesiyle anlaşılır. Şu halde böyle bir tecrübe
en katî delil olur.
Tarihî Esbap
Lord Curzon diyor ki “ Türklerin
Musul vilayetiyle olan tarihî alakası şimdiye kadar kaybettikleri
bütün yerler için vardır, ve eğer
bu bir delil gibi kabul edilirse
her memleketin muharebelerde
kaybettikleri şehir ve eyaletler
hakkındaki müddayiatını teyit
edebilir”. Filhakika Türkiye, bu
babda yalnız tarihî alakaya istinat etseydi aynı delile istinaden
Mısır’ı da, Cezair’i de, Trablus
Garbı’ da benimserdi. Halbuki
böyle bir şey yapmıyor. Çünkü
Türkler biliyorlar ki bir yeri yalnız fetih ve işgal etmek o yeri
ilalebed benimsemeye kafi değildir. Lakin bir vilayetin coğrafî,
etnografî, medeni ilh. Alakaları
mevcut olursa tarihî alaka dahi
bu sebepler arasında bir mevki kazanır. Fransa Elsas- Loren’i
istediği zaman bu yerin Fransız
vatanıyla bir vahdet teşkil ettiği
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zamanları ve Fransa’dan ayrıldığı gün ve saati pek âlâ hatırlar ve
tekrar ederdi.
(10)Musul vilayetinin Türklükle
alakası o kadar derindir ki bu,
Anadolu’ya olan alakalarından
hiç de aşağı değildir. Mademki
tarihi alakadan bahs olunuyor.
O halde buna dair birkaç söz
söylemek icap eder: Türk milletinin menşei olan Orta Asya’dan
Çin’e, Hindistan’a, nihayet garbe
doğru olan akınlarını bütün tarihler kaydetmiştir. Bu hadise o
kadar ehemmiyetle telakki olunmuştur ki bazı Avrupalı âlimler
bundan ilmî düsturlar çıkarmaya teşebbüs etmişler ve kervan
veyahut akın yollarının hususî
bir içtimaî tipi nasıl meydana
getirmiş olduğunu izaha kadar
varmışlardır.
Fransız âlimlerinden Edmond
Demolins “ Comment la route
crée le type social”10 eseri işte
bu cümledendir. Bu eser bütün
Irak’ı istila etmiş olan Türklerin
Asya’dan itibaren hangi yolları
takip etmiş olduklarını gösterir.
Lord Curzon “Kurna” civarına
tesadüf eden “ Huzistan”ın bir
Türk hükümeti olduğundan haberdar mıdır? Abbasî hilafetini
idame eden yegâne kuvvetin
Türk unsuru olduğunu bütün
tarih kitapları kaydetmektedir.
Hatta ilmî bir endişe ile yazılmış kitaplar bile Abbasî hilafeti
zamanına temas edince Türklerden bahsetmeye lüzum görmüşlerdir.
Vital Cuinet’in “ La Turquie D’Asie”11
nam eserinin 77. Sahifesinde
şu satırlar vardır:( “ Türkmen’Menşeleri Türkistan olan bu
kabileler Selçuk Türklerinden ve
bilnetice Osmanlı Türklerinden
daha evvel El-Cezire’ye ve Asyayı Suğra’ya hicret etmişlerdir.)
“ Abu Bekir Ahmet Bin Sabit El10 Edmond Demolins(1852- 1907), Yol n sıl sosyal tipi yaratır (1903), (E.H.)
11 Vital Cuinet ( 1833- 1896), Asya’da
Türkiye’nin İdarî Coğrafyası. (E.H.)
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Kâtip El- Bağdadi’nin telif etmiş olduğu “ Bağdat Tarihinin
Topografik Mukaddimesi”12 ( ki
miladi 1002- 1071 tarihlerinde
yazılmıştır) tercüme eden George Salmon müellifin hayatî
hususiyetlerinden bahsederken
söze şu suretle başlıyor:
“ Türk unsurunun orduda ve Arap
imparatorluğunun idaresinde
günden güne azamet kesbeden
ehemmiyeti Abbasî hilafetinin
inhitatını tacil ediyordu. Halife
“Al muktedir”, Al Mustakfi ve
“ Al Kadir” bu Turanî istilasına
karşı beyhude yere mukavemet
etmek istiyordu. Bağdatlıların
şamatası ve Irak ahalisinin istiklal sevdası kendilerini kudretli
ve ehliyetli ecnebilerin yardımına sevk ediyordu. Vezir, Reisil
Rüesa İbnil Selman’ın fatanetine rağmen bu mübareze Halife
nüfuzunun Türk Sultanının eline
geçmesiyle nihayet buldu”. İşte
şu birkaç tarihî misal bu babda
bir fikir verebilir.
İktisadî Esbap
Lord Curzon Musul vilayetinin ithalat ve ihracat mevaddını sıhhatle
ted’at ediyor. Ancak sahih olmayan bir nokta, Bağdat’ın Musul
hububatına ve Musul kerestesine ihtiyacıdır. Bir kere Bağdat,
Hille, Semave, Kerbela, Hindiye
ve Basra vilayetinin bütün kazalarında buğday, arpa gibi hububat yetişir. Hatta bu hububatın
milyonlarca ve milyarlarca kilosunu her sene İngiliz tacirleri
alıp başka mahallere sevk ederler. Bundan başka Basra vilayetinde vâsi mikyasta yetiştirilen
pirinç mahsulü Bağdat ve Basra
vilayeti ehalisinin birkaç mislini
iaşe edecek derecededir. Bu pirinç (11) mahsulünü de İngiliz
tacirleri alıp başka mahallere
sevk ederler.
Bu itibar ile Musul’un Irak Krallığına ilhakı bir ihtiyaçtan neşet etmiyor ve bu sırf İngiliz ticaretini
12 L’introduction Topographique ‘al’ hist ire de Bagdad,Paris, 1904 (E.H.)
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

idame maksadını istihdaf ediyor.
Keresteye gelince bunun mühim
bir kısmı Diyarbakır’dan gelir.
O halde kereste ihtiyacı için
Diyarbakır’ı da Irak Krallığına
ilhak edelim. Olmaz mı? Musul
vilayetinin hububat ve kereste
ihtiyacı namına Irak Krallığına ilhakı, derebeylerin çiftliklerinde
çalışan esirler gibi Musul ehalisinin Irak ehalisi veya İngiliz tacirleri için çalışması demektir. Bu
derebeylik usulünü ihyadan başka bir şey değildir. Avrupa’nın
ticarî emtiasının Basra ve İskenderun körfezinden Dicle nehri
tarikiyle Bağdat’a ve İskenderun- Halep tarikiyle Musul’a ithal edilmekte olduğuna şüphe
yoktur. Şömendeförün Halep tarikini Musul için taksir ettiği de
sabittir. Musul’un Irak Krallığına
ilhakı İngiliz emtiasının inhisar
halinde Musul’a ithali mahiyetindedir. Hâlbuki Musul serbest
kalırsa emtiasını İskenderun’dan
alır. Basra körfezinden gelecek
emtia yalnız İngiliz emtiası Ve
İskenderun’dan gelecek emtia
Fransız emtiası olacağına göre
Musul’un İngiliz emtiasını tercih
için istiklalini feda etmesini kimse ondan talep edemez.
İstatistiğe taalluk eden Esbap
Nüfus miktarı, malum olan mahallerin Türkmen veyahut Arap
mı addedilmelerine tabidir. Ve
şimdiye kadar verdiğimiz izahat
Musul vilayetinde ekser mahaller ehalisinin Türk ve Kürt olduğunu ve Arap’la Hristiyan ve Yahudilerin ekalliyette olduklarını
göstermektedir.
Binaenaleyh
artık rakam zikrine ihtiyaç kalmıyor. Muhtelif milletler adedinin tespiti arzu olunursa bunun
en tabiî ve katî surette halli ya
yeni bir tahrir yapmak veyahut
İngiliz ordusunun Musul’dan
ve Irak’tan çekilmesi suretiyle
ehaliyi serbest bırakmaktır. İngiliz murahhası için üç yol vardır: 1- Türk ve Kürt ekseriyetini
kabul etmek. 2- Yeni bir tahrir
icra etmek. 3- İngiliz işgal kuvvetinin Irak’tan çekilmesi suretiyle
ehaliyi serbest bırakmak. Bu üç
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tarzdan her hangisi kabul edilirse Türkler razı olur.
Medenî Esbap
Lord Curzon’un ihmal ettiğini gördüğümüz mühim bir sebep vardır ki o da “Medeniyet” ismini
verdiğimiz esbaptır. Musul şehrinden Bağdat şehrine ve yine
Bağdat’tan Hanekin’e kadar
mevcut olan bütün şehirler ve
kasabalar Türklerle meskûndur.
Araplara gelince Malum olan
mahallerdeki Araplar ya seyyar
aşiretlerdir yahut yine o seviyede köylülerdir. Bedevî ile şehirli
arasındaki farkı da izah etmeliyiz: Bahs ettiğimiz Türk kasaba
ve şehirlerinde programları diğer
Anadolu mekteplerinin yine aynı
olan iptidaî, Rüşdî, İdadî Türk
mektepleri vardır. Ehalinin ekseriyeti Türkçe okur ve yazarlar.
Musul’da, Kerkük’te çıkan Türkçe gazetelerin ifadesi, üslubu
İstanbul’daki gazetelerin aynıdır.
Sonra Türk ehali bulundukları
mahallerin bütün mahalli sınaatlerini icra ederler. (12) Ebniye inşasından saatçiliğe kadar bütün
sınaatler Türklerin elindedir. Arazi
ve emlak Türklerdedir. Bakkallıktan ihracat ve ithalat mevadının
komisyonculuğuna kadar bütün
ticaret Türklerin elindedir. Hülasa
Türkler irfanen faik bir mevkide
oldukları gibi iktisaden dahi hakim bir mevkidedirler. Eğer Türk
terzileri olmasa Arap bedevileri
çıplak kalır, eğer Türkler mahsulat
yetiştirmezlerse Arap bedevileri
aç kalır. Hülasa Türkler “ medenî”
ve Araplar “Bedevi”dirler. Bedevi
bir ekalliyet için medenî bir ekseriyetin feda edilmesine medeniyetin terakkisi namına rıza göstermemelidir.
Netice
Yukarıda gösterilen sebepler katî
bir surette ispat ediyor ki Musul
vilayeti Anadolu’nun bir istitalesidir. Bunu kesip Irak Krallığına
ilhak etmek Türk milletine karşı
bir zulüm olur ki bunun mukabelesi minnet ve şükran değil
isyan olur. 6 Kanuni Sani 39
Haşim Nahit
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Yeni Irak’ta IŞİD ve
Türkmenlerin Geleceği
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Yeni Irak
IŞİD’ın Musul’u ele geçirmesiyle
başlayan yeni süreç, bizleri artık yeni bir Irak’la karşı karşıya
getirmiştir. IŞİD bir terör örgütü
olmasına rağmen Sünni Arap
bölgelerinde hızlı bir şekilde
yayılması tesadüfi değildir. Bu
hızlı genişlemenin arkasında
Sünni Arap halkının ve uyanan

Baas hücrelerinin desteği olduğu kadar, global güçler de
vardır. Nitekim David Icke gibi
bazı Amerikan yazarları IŞİD’in
Irak ve Suriye’deki başarılarını
3. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul etmektedirler.
Her ne kadar bazı Sünni Araplar IŞİD’i tasvip etmese de ama
Maliki’ye karşı koymanın tek
yolunun IŞİD gibi güçlü bir örgütle işbirliği ile ancak mümkün olabileceği düşünüldüğü
için bu destek kerhen de olsa
devam edecektir. Ayrıca IŞİD’ın
fazla yayılması, mesela Diyala
ve Bağdat gibi şehirlere nüfuz
etmesi, İran’ın şimdikinden
daha fazla Irak’a müdahalesini
gündeme getirebilir ki bu da
Icke’nin tezini güçlendirmektedir. Nitekim Irak’ta Hükümet
kurulması konusunda İran’ın
Maliki’den yana olduğu açıkça
ve resmi biçimde telaffuz edilmektedir.
Irak Cumhurbaşkanlığı’na yeni seçilen Kürt kökenli Fuad Masum
gibi Türkmen olmayan Iraklı siyasetçiler bile IŞİD’den en çok
zarar gören topluluğun Türkmenler olduğunu söylemektedir. Demek ki ‘’IŞİD’in niye ilk
hedefi Türkmenlerdir’’ sorusunun cevabını bulmak kolaydır.
Çünkü Türkmenler silahsız, güçsüz ve sahipsiz bir topluluktur.
Nitekim Türkmenlerden sonra,
Hıristiyanlara ve arkasından da

12
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Yezidilere saldırdılar. Böylece
Türkmenler bir asırlık yalnızlık
tarihleri boyunca ilk defa böyle
bir toplu göç, katliam ve imha
programıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Kısacası bu haliyle
yeni Irak, Türkmenler için parlak bir gelecek vadetmiyor.
Ne Olacak Irak’ın Hali?
Yıllardır yazıp çiziyoruz ve Irak’ta
oynan demokrasi oyununun
bir maskara olduğunu vurguluyoruz. Seçimlerle Irak Parlamentosunun etnik ve mezhepsel aritmetiği değişmeyeceğine
göre, ne kadar seçim yapılırsa
yapılsın, çözüm üreten bir hükümet hiç bir zaman kurulamayacak ve hepsi paylaşım
esasına göre oluşacaktır. Yani
koalisyonsuz hükümet hiç kurulamayacaktır. Bu da istikrarsızlığın devamı ve IŞİD’in daha
fazla güç kazanması ya da en
azından Sünni bölgelerinde nüfuz kazanması demek olacaktır.
Zayıf bir ihtimal olmakla beraber, eğer Irak’ta yeni hükümet
Maliki dışında bir Şii tarafından
kurulursa, Sünni Araplarla Şii
Araplar arasında asgari müştereklerde birleşme ihtimali artar.
Bu da Türkmenler için birliklerini sürdürme imkanını sağlar.
Eğer hükümeti Maliki kurarsa,
o zaman en azından bir Sünni
Arap federasyonu kaçınılmaz
olacaktır. Belki de Irak üç kon-
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federasyona bölünecektir. Bu
da Türkmenlerin yeni ve daha
etkin bir politika izlemelerini
gerekli kılacaktır.
ABD Saldırısı Neyi Değiştirecek?
IŞİD’in birer Sünni şehri olan Musul, Enbar ve Selahattin’i ele geçireli bir ay oldu ve ABD hiç sesini çıkarmadı. Ama ne zaman
ki Peşmergeler IŞİD’in önünden
kaçarak IŞİD Erbil’e yaklaşmaya başladı, ABD müdahaleyi
gündeme getirdi. Bu da Kürt
yönetiminin ABD için önemli
bir müttefik olduğunu göstermektedir. Demek ki Maliki’nin
kurduğu ordu ne kadar beceriksiz çıktıysa Peşmerge güçleri de
ondan daha becerikli değilmiş.
Obama’nın açıklamasına göre
müdahale sadece havadan olacak ve kara harekatı olmayacakmış. Bu da demektir ki ABD
sadece IŞİD’in Kürt bölgesine
girmesini önlemeye çalışacaktır.
Büyük bir ihtimalle ABD, IŞİD’in
diğer Sünni bölgelerinden çıkması için bir gayret göstermeyecektir. Demek ki herkes bilsin
ki ABD için İsrail neyse, ‘’Kürdistan’’ da odur.
Amerikan saldırısının başladığı
gün ve bir sonraki gün sürekli
Amerikan CNN kanalını seyrettim. Kanal, Yezidi’lerin dağlara
kaçtıklarından ve Hristiyanların
da Erbil’e yöneldiğinden sık sık
söz etti ama bir kere dahi olsun
Türkmenlerden söz etmedi.
İsyan etmemek elde değil. Kısacası Türkmenler ignore yani
görmezlikten ya da göz ardı
edildi. Hatta Türkiye kanalları
da aynı yolu izleyerek Yezidilerin göç dramını verirken Telaferli Türkmenlerden artık söz
etmez oldu.
Buraya kadar bir istintaç (çıkarsama) daha yapabiliriz. Merkezi
Irak Hükümeti ve Kürtler, IŞİD’i
işgal ettiği bölgelerden çıkaraKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

mayacağına göre ve ABD bir
kara harekatı yapmayacağına
göre bir Sünni federatif ya da
konfederatif kurulması ihtimal
dahilindedir. O zaman Türkmen
siyasetçi ve aydınları börklerini
önlerine koyup yeniden düşünmelidirler.
Türkmenler Ne Yapmalı?
Şu üç faraziyeyi öncelikle tespit
etmeliyiz:
1. Seksen yıl bizi yöneten Sünni
Araplar bizi asimile etmeye çalıştı ve bizi asli unsur olarak görmedi. Hele bir de IŞİD’le iç içe
olduktan sonra Şii Türkmenlerimizi kabul etmeleri asla söz konusu olmayacaktır. Telafer’den
Türkmenlerin sürülmesi ve
daha önceden Tuzhurmatu katliamları bunun en bariz delilleridir. Demek ki Sünni Araplarla
birlikte olmamız mümkün değildir. ‘’Bir mümin bir yerinden
iki defa sokulmaz’’.
2. Şii Araplar coğrafya olarak bizlerden uzaktır. Onlar da Telafer
sorununa çözüm olarak Şii Türkmenlerin Necef ve Kerbela’ya
göçmelerini ön görmüşlerdir.
Yani onlar için Türkmenlerin kendi coğrafyalarında yaşamaları ve
dillerini muhafaza etmeleri pek
önemsenmemektedir. Kaldı ki
Arap Şiiler gerçekten de İran’ın
güdümüne iyice girmişlerdir.
Demek ki Türkmenlerin Şiilerle
de işbirliğine girmeleri pratik ve
makul görünmemektedir.
3. Coğrafi bölgelerimiz daha çok
Kürtlerle birçok noktada kesişmektedir. İhtilaflı bölgeler
de zaten bu sebepten ortaya
çıkmıştır. Son on yıl zarfında
aramızda çok tatsızlıklar olmasına rağmen Erbil, Kerkük, Tuzhurmatu, Diyale hatta Telafer
gibi bölgelerde yan yana yaşamaktayız. Kürtlerin arkasında
ABD var ve Türkiye ile münasebetleri istenilenin üstündedir.
O zaman elimiz mahkum Kürt
yönetimi ile gerçeklerimizi konuşmalıyız. Ama nasıl?
Şurası bir gerçek ki İran dahil,
Arap ülkelerinin bir bölümü ve
Yıl/Year 16 السنة
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dünyanın bir çok ülkesi Irak’ta
Kürt varlığını resmen kabul
etmiş ve Erbil’de konsolosluk
açmıştır. Yani Irak’ın diğer bölgelerine nazaran Kürt bölgesi
daha emniyetli, daha çok kabul
görmüş, daha medeni, mezhepsel hassasiyetin olmadığı ve
Türkiye’ye sınırdaş bir bölgedir.
Bu realiteyi kabul ederek başta
Irak Türkmen Cephesi yöneticileri başta olmak üzere bütün
siyasetçiler bir araya gelerek
geniş tabanlı bir heyet kurmalılar ve KDP, KYB, Goran ve İslami
Kürt Partisi ile eşit şartlarda ön
görüşmelere başlamalıdırlar.
Bu görüşmelere katılmak istemeyen ya da karşı olan Türkmen siyasetçi ya da teşekkülleri
varsa çekimser kalabilirler.
Türkiye Ne Yapmalı?
ABD’nin Kürtler için nasıl davrandığını gördük. Türkiye de
Türkmenler için aynı minval
üzere davranmalıdır. Yani Türkmenlere yaptığı insani yardımların ötesine geçerek siyasi ve
güvenlik konusunda da söylemler geliştirmelidir. IŞİD’ten
sadece Hristiyan ve Yezidilerin
değil, Türkmenlerin de zarar
gördüğünü dünyaya duyurmalı ve onların sahibi olduğunu
dile getirmelidir. Bu konuda
Birleşmiş Milletlerde gereken
adımlar neyse onu cesurca atmalı, Türkmenlerin mağduriyet
ve mazlumiyetleri dile getirilmelidir. Türkmenlerin Kürtlerle olan görüşmelerinin ikinci
aşamasında Türkiye ev sahipliği
yapmalıdır. Aslında buna benzer bir uygulama Mart 2003
Amerikan’ın Irak harekatından
önce de yapılmıştı.
Eğer Irak hükümetinin kurulmasında İran’ın izni Parlamentoda
açıkça telaffuz edilebiliyorsa,
Türkiye’nin de Türkmenler arkasında olduğunu bütün dünya
bilmelidir.
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Türk Dış Politikasını
Anlamaya Çalışıyorum
Önder SAATÇİ

kerküklü7@hotmail.com

Devletlerin dış politikaları başlıca iki esas üzerinde geliştirilir. Birincisi ülkenin sınırlarının korunması, ikincisi ise bir
devletin siyasî nüfuz alanının
genişletilmesi. İlki, normal bir
devlet refleksi kabul edilse de
ikincisi daha çok emperyalist
(sömürgeci-yayılmacı) devletler için geçerlidir.
Türkiye’nin dış politikasının, bugün, bu iki esastan hangisi
üzerine dayandırıldığı söylenebilir? Türkiye kendi toprakları
dışındaki gelişmelere tamamen kayıtsız bir dış politika
mı yürütmelidir, yoksa son zamanlarda dile getirilen “Yeni
Osmanlıcılık”ı dış politikasının
merkezine mi oturtmalıdır?
Yıllarca kendi bölgesindeki gelişmelere tesir edemeyen bir
Türkiye’nin emperyal gayelerle
olmasa da eskiden hükümran
olduğu topraklarda olup bitenlere sessiz kalamayacağı gün
gibi ortadadır. Yalnız, böyle bir
dış politika güdülürken doğru
hesapların da yapılması şarttır.
Dış politikada hangi ülkelerle
ne gibi alışverişler içinde olunacağı, daha doğrusu, kimlerle
dans edildiği iyi bilinmelidir.
Bugünkü gidişata bakarsak
Türkiye’nin, komşularında cereyan eden iç savaşlara bir
şekilde müdahil veya taraf
olduğu görülür. Türkiye Cumhuriyeti Suriye’de Beşşar Esed
yönetimine açıktan açığa tavır
almıştır. Gazze’deki katliamlardan dolayı da İsrail’le ilişkilerini sınırlandırmıştır. Ancak
14
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Irak’taki gelişmeler karşısında
Türkiye’nin nasıl bir politika
izlediği net değildir. Bir taraftan Irak’ın toprak bütünlüğü
savunulurken diğer taraftan
bu ülkenin kuzeyindeki Kürt
yapılanmasına tam destek verilmektedir. Türkiye bir yandan
burada çeşitli imar faaliyetlerine girişirken diğer yandan bölge yönetimiyle petrol anlaşmaları imzalayarak merkezî Irak
hükûmetinin hilafına Irak (Kerkük) petrollerinin dış pazarlara
(bu arada ABD ve İsrail’e) satılmasına aracılık etmektedir.
Bu süreçler “Irak’ın kuzeyi”ni
gitgide “Kuzey Irak” hâline getirmektedir. Zaten, daha 90’lı
yılların başında, 36. paralelin
kuzeyinde bir güvenlik bölgesinin kurulması ve çekiç güç
vasıtasıyla buralara lojistik
destek sağlanması Türkiye’nin
girişimleriyle gerçekleşmemiş
miydi?
Bütün bu gelişmeler Türkiye’nin
bu bölgede bir denge unsuru,
hatta bir bölge gücü olmak istediğinin göstergeleri. Fakat bu
hedeflere yönelirken doğru hesaplar yapılıp yapılmadığı tartışılır. Her şeyden önce, Türkiye
Cumhuriyeti hükûmeti Irak’taki
gelişmelerden ne gibi bir beklentisi olduğunu kamuoyuna iyi
izah etmelidir. Bilhassa, Irak’ın
kuzeyindeki Kürt yapılanmasıyla flört ederek nereye varmak
istendiğini halka iyi anlatmalıdır. Bölgedeki Kürt yönetimiyle sürdürülen bu ilişkilerin ya
Türkiye’nin menfaatlerine veya
Yıl/Year 16 السنة

Sayı/Issue 63 العدد

Türkmenlerin menfaatlerine
belli bir ölçüde hizmet etmesi
zaruridir. Mesela, bu ilişkilerin,
Irak Türkmenlerinin Irak’taki
durumlarını, konumlarını bir
adım ileriye taşıdığını söyleyebilecek durumda mıyız? Bu ilişkilerin sonucunda Irak’ın kuzeyindeki Türkmenlere Kürtlerin
bakışında olumlu bir değişiklik
olmuş mudur? Kürt yönetimi
Türkmenlere yönelik birtakım
haksız uygulamalara son vermiş midir?1 IŞİD saldırılarından
sonra Kerkük’e el koyan Kürt
yönetimine, Türkiye, Irak’ın
anayasasını ve Kerkük’ün statüsünü hatırlatabilmekte midir? Türkiye IŞİD belasından
kaçarak yurdunu terk eden
Telaferli, Beşirli, Tuzhurmatılı
Türkmen kardeşlerine insanî
yardım malzemesi göndermekten daha fazlasını yapabilmekte midir? Kürtler için kurulan
güvenlik bölgesinin bir benzerini Türkmenler için de kurma
yönünde Türkiye’nin bugüne
kadar ciddi bir girişimi olmuş
mudur? Türkiye’nin, soydaşlarıyla bu tarz münasebetlerinin,
dış politikasının konusu olup
olamayacağı belki bir tartışma
konusu olabilir. Ancak Türki1 Kerkük’e Kürt nüfusunun yığılmasına son
hızla devam edilmektedir. Birçok Türkmen
siyasetçi Kürt yönetimi bölgesindeki hapishanelerde haksız yere tutulmaktadır.
Irak Türkmen Cephesinin Erbil’de teşkilatlanmasına uzun süre izin verilmemiştir.
M. Barzani bazı tabela partileri kurdurarak
Türkmen siyasetini kendi lehine yönlendirmeye çalışmaktadır. Gerek Kerkük’teki
gerek Kuzey’deki kamu iş yerlerinde Kürt
kadrolaşması had safhadadır.
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kuzeyindeki özerk yapılanma
bağımsız bir devlete dönüşürse bu gelişmelerin Türkiye’ye
de sıçramayacağının, daha açık
bir ifadeyle Türkiye’nin, bir
bölünmenin eşiğine gelmeyeceğinin garantisi var mıdır? O
hâlde, Türkiye’nin dış politikadaki ortaklarını iyi seçtiği ve
bu ilişkiden her iki tarafın da
kazançlı çıktığı söylenebilir mi?
Dahası, Türkiye’nin, dış politikadaki böylesi bir tercihinin
Ortadoğu’yu hallaç pamuğu
gibi atarak yeniden düzenlemeye çalışan ABD ve onun baş
müttefiki İsrail’in ekmeğine
yağ sürdüğü inkâr edilebilir
mi? Nil’den Fırat’a uzanan toprakları kendisinin tarihî yurdu
ve “Kızılelma”sı kabul eden
bir İsrail’in, Kürt yönetimiyle
ilişkisinin geçmişi ve derinliği cümle âlemin malumuyken, Türkiye Cumhuriyeti’nin,
Irak’ın İsrail menfaatleri doğrultusunda bölünmesine katkı
sağlayan bir politika yürütmesi ne derece doğrudur? Şu an
fiilen peşmerge kontrolünde
bulunan Kerkük’ten Hayfa’ya

ye Cumhuriyeti vatandaşları,
30 yıldır bellerini büken terör
belasından kurtulmak isterlerken devletin Irak’taki Kürt yönetimiyle kurduğu ilişkiler bu
gayeye hizmet etmekte midir?
Bugünkü tabloya baktığımızda,
bu beklentinin de karşılandığı
pek söylenemez. Türkiye’de
bölücü-ayrılıkçı bir hareket yürüten malum terör örgütü Kuzey Irak’ta cirit atıyor. Örgütün
bu bölgede pek çok bürosu,
temsilciliği ve yan kuruluşları
var. Kandil Dağı’ndaki inlerde
de hâlâ yüzlerce terörist barınıyor. Türkiye Cumhuriyeti,
kendi vatandaşlarının menfaati doğrultusunda Kürt yönetimiyle iş birliğinin bir semeresi
olarak Irak’ın kuzeyindeki bu
terör yuvalarını etkisiz hâle
getirebilmiş midir? Bu iş birliği
sonucunda kendi sınır güvenliğini tesis edebilmiş midir?
Öyle ki, yürütülmekte olan
“çözüm süreci” bir gün güneydoğunun diğer bölgelerle
bağını zayıflatacak bir netice
doğurursa -ki bu hususta ciddi endişeler vardır- ve Irak’ın

Başımın Tacı İzzettin Kerkük

uzanan ve 1948’de kullanımına
son verilmiş olan boru hattının yeniden devreye sokularak
İsrail’in bölge petrolüne rahatça konması bundan sonra an
meselesiyken, Türkiye’nin dış
politikada doğru adımlar attığı
söylenebilir mi? İsrail’in menfaatlerine doğrudan hizmet
eden bu gelişmeler ortadayken
Türkiye’nin Gazze konusundaki
tavrı ne derece inandırıcı ve samimi olabilir? Türkiye, Irak’taki
Kürt yönetimiyle kurduğu
ilişkinin yalnızca ekonomik
yönüne odaklanmış olsa bile
bu beklentilerini sonsuza dek
karşılayamayacaktır. Yukarıda
sözünü ettiğimiz Kerkük-Hayfa
boru hattı yakın bir gelecekte
devreye girdiği anda Yumurtalık limanına bir damla petrol
bile ulaşmayacaktır.
Her şeyden önemlisi Türkiye, Avrupa Birliği’nin bütün baskılarına rağmen Kıbrıs ve Ermenistan politikalarında göstermiş
olduğu kararlılığı Irak’ta neden
gösterememektedir?

Dörtlükler

Yazık gitti bizden doğru bir insan
Dili Türkmen özü Türk sözü Türkmen
Ona ağladı vefalı Türkman
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Yurdunu seven doğru insandı
Diline yurduna candan hayrandı
Kerkük hakkında iyi davrandı
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Söz çoktur emek yoktur
Yalan var gerçek yoktur
Çatılar yıkılıyor
Altında direk yoktur

Ömrünü harcadı Türkmen yolunda
Kerkük şarkıydı onun dilinde
Çok izi kaldı Türkmeneli’nde
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Herkesi arayıp halin sorardı
Gittiği yerde Türkmen arardı
Her bir yaraya merhem sarardı
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Millet muhtaç yemeğe
Bir kuru ekmek yoktur
Her yer savaş alanı
Bu türden örnek yoktur

Her yerde adı verdi bir seda
Dad desek yetişirdi imdada
Her zaman her an gelirdi yâda
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Sevdi vatanın sevdi bayrağın
En önde taşırdı Türkmen sancağın
Mezara serpti Kerkük toprağın
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Nefsi müdafaaya
Kurşun var tüfek yoktur
Iraklı kan kusuyor
Kimseden destek yoktur

Milletle yurdun candan severdi
Herkese mutluluk hoşluk dilerdi
Kalbinde vardı bir Kerkük derdi
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Cennet-i Firdevs olsun mekânı
Nur ile dolsun kabirde canı
Terk etti yazık anavatanı
Başımın Tacı İzzettin Kerkük

Kan su gibi akıyor
Halk yurdun bırakıyor
Telafer viran olmuş
Herkes sessiz bakıyor

Selahattin BAYRAKTAR
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Irak’ta Yaşanan
Gelişmeler Üzerine
Söyleşi: Ceren ÇETİNKAYA
Irak’ta yaşanan gelişmeler,
IŞİD’in ortaya çıkışı, gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri ve bölgedeki Türkmenler
üzerine, BİLGESAM Ortadoğu
uzmanı Ali Semin ile değerlendirmelerde bulunduk. Kendisine, vaktini bize ayırdığı ve düşüncelerini bizlerle paylaştığı
için çok teşekkür ediyoruz..
* Bildiğimiz kadarıyla Iraklısınız,
Ortadoğu kültürünün içinden
geliyorsunuz, öncelikle biraz
kendinizden bahsedebilir misiniz?

16
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Ben Iraklıyım ve Türkmen’im.
Gazi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bölümünde doktora
yapıyorum. Yaklaşık 13 senedir Türkiye’de yaşıyorum
ancak, sık sık bölgeye gidip
geliyorum. Çalışma alanlarım
genel olarak Ortadoğu ve özel
olarak da Suriye, İran, Irak,
Mısır ve Körfez ülkeleridir. Bu
bölgelerle ilgili makalelerim ve
analizlerim var.
* Bildiğiniz gibi son zamanlarda
Ortadoğu ve dünya gündemini IŞİD oluşturuyor. Onlar ken-
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dilerini devlet olarak tanımlıyorlar ancak ülkemizde ve dış
basında terör örgütü olarak
nitelendiriliyorlar. Sizce bu
örgütün ortaya çıkmasındaki
sebep ABD’nin bölgeden çekilmesinden sonra bölgede
oluşan boşluk mu, yoksa başka sebepler mi var?
Biz IŞİD’i Haziran ayında ortaya çıkan bir yapılanma olarak
algılıyoruz ancak bunun arka
planına bakmamız gerekiyor.
2003’te ABD, Irak’ı işgal ettiğinde ilk işi devletin güvenlik
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kurumlarının hepsini feshetmek oldu. Bu durum Irak’ın
güvenlik anlayışında yeni bir
yapılanma ortaya çıkardı. Bu
dönem sadece Saddam’ın devrilmesi olarak algılanmamalıdır, 2003 Irak’ın bütünlüğü için
bir milattır. Şöyle ki Saddam
devrildikten sonra ortaya çıkan
yapılanmada hem siyasi, hem
askeri, hem de güvenlik anlayışları değişti, kısacası Irak’taki
denklem değişti. ABD’nin Irak’ı
işgalinden sonra ülkede Şii,
Sünni ve Kürtlerden oluşan bir
siyasi denklem kuruldu ve bu
denklem üzerinden güvenlik
kurumları geliştirilmeye başlandı. Temel sorunlardan birisi
aslında ulusal güvenliğin kurumsallaşamamasıdır.
* IŞİD’in ortaya çıkışı
IŞİD, Irak’ta 2004 yılından beri
var ancak farklı isimlerle faaliyetini sürdürüyor. Dönem
içinde farklı örgütlerle çalıştı. 2006’da Irak İslam Devleti örgütü olarak kendini ilan
etti. 2011’de Suriye’de ortaya
çıkan krizden sonra ise Irak
Şam İslam Devleti adını aldı.
Suriye’deki kriz IŞİD’in hem
daha iyi yapılanmasına hem
de bölgesel olarak genişlemesine sebep oldu.
* Irak’taki gelişmeler IŞİD eylemi midir yoksa Sünni-Arap
isyanı mıdır?
Bildiğiniz gibi ABD Irak’ı işgal ettiğinde herkes Irak’ın Sünni,
Şii ve Kürt bölgesi olarak üçe
bölünmesinden söz ediyordu.
Benim görüşümü soracak olursanız, ABD Irak için 3 aşamalı
bir senaryo hazırlamıştı. Birinci aşama; Irak’ı Arap dünyasından uzaklaştırmak ve Irak’ta
Arap kavramı yerine Sünni-Şii
kavramını yerleştirmek. ABD
işgalinden önce Irak’ta ciddi bir Arap milliyetçiliği vardı
ancak işgalden sonra “Arap”
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

kavramı Irak’ın siyasi tarihinden bile silinip yerini Şii-Sünni
kavramlarına bıraktı. Yani senaryonun ilk aşaması başarılı
oldu. İkinci aşama; Irak’ı üniter
devletten federal yapılanmaya
dönüştürmek. Bu da 15 Ekim
2005 tarihinde Irak’ta referanduma sunulan anayasayla
birlikte gerçekleşti. Artık Irak
federal bir yapıya sahip oldu
ve Kuzey Irak’a ayrıcalık tanındı. Saddam döneminde Irak’ın
resmi dili sadece Arapça iken,
2005 anayasasından sonra
Irak’ın resmi dilleri Kürtçe ve
Arapça olarak tanımlandı.
Üçüncü aşama; çok önemlidir
ve Irak’ın bölünmesine karşı
gösterilen en ciddi tepkidir.
Irak’ta federalizme karşı çıkan
kesim Türkmenler ve SünniAraplardı. Ancak üçüncü
aşama Irak’ta özerkliğe gidilmesi ve Sünnilerin de federalizme kabul edilmesidir. Irak’ta
2011’de ABD askerlerinin çekilmesiyle ortaya çıkan tabloya bakalım; Bağdat’taki Şii yönetim, Sünnilere karşı baskıcı
ve sert bir tavır takınınca ister
istemez bu durum Sünnileri
özerklik isteğine sürüklemiştir.
Ne bölgesel güçler (Türkiye de
dahil) ne de Irak’taki siyasi aktörler Sünni Arapları 2003’ten
sonra Irak’ın siyasi sürecini entegre edemediler. Sünni Araplar Bağdat’taki 2003 sonrası
süreci zoraki olarak kabul ettiler. Bu durum Sünni Arapların
kendi içerisinde bölünmesine
yol açtı.
ABD’nin askerlerinin çekilmelerinin öncesinde, Aralık 2011’de
Irak Başbakanı Maliki’nin Washington ziyaretinden sonra
Irak’ta Haşimi krizi yaşandı.
Sünni liderlere karşı terörle
mücadele kampanyası kapsamında bir takım suçlamalar
yöneltildi ve bu liderler dışlandı. Bunların yaşanması ve
ABD’nin çekilmesiyle birlikYıl/Year 16 السنة
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te Sünni Araplar kendilerini
Bağdat’tan uzak hissetmeye
başladılar ve özerklik istekleri
dillenmeye başladı. Tek çözüm
yolunun Sünni Özerk Bölgesi
oluşturmak olduğu konuşulmaya başlandı.
* Neden diğer ülkeler müdahalede bulunmuyor?
ABD sessiz değil, göstermelik de
olsa Irak’ta bütünlük sağlamaya çalışan bir ABD var. Şu bir
gerçek ki; Irak’ın bölünmesi
ABD’nin çıkarlarına ters düşüyor. Maliki aslında Irak için
yazılan bu senaryoda bir aktördür. Sünnileri dışla, Kürtlere karşı çık; ülkede yeni anlayış
böl-yönet mantığıdır. Sünnilerin dışlanması, ayaklanmalar
bugün hep IŞİD olayıyla bir tutuluyor. IŞİD’in Musul’u 3 bin
militanla ele geçirdiği tahmin
ediliyor. IŞİD tek başına Irak’ta
hiçbir bölgeyi kontrol edemezdi, hele Musul’u hiç kontrol
edemezdi. Musul Sünni-Arap
aşiretlerinin güçlü olduğu ve
askeri yapıya sahip bir bölgedir. Musul, Irak’ta bir güvenlik
sembolüdür. Saddam dönemindeki Irak ordusundaki komutanların çoğu Musul’dandı.
Bu yüzden eğer eski Baasçıların
oradaki Sünni Arap aşiretleri
ve bölgedeki güvenlik güçleri
destek vermeseydi, IŞİD bugün Musul’u kontrol edemezdi. IŞİD’in ilerleyişini sadece
IŞİD’ten ibaret görmek doğru
bir yaklaşım değildir. IŞİD ve
ülkedeki bir takım silahlı gruplar ve Saddam döneminden
kalan silahlı komutanlar bir
koalisyon kurdular. Aslında bu
koalisyon, Sünni çoğunluğun
Bağdat yönetimiyle baş edememesinin bir sonucudur. En
yakın tarihten bir örneğe bakalım: Aralık 2013te Maliki’nin
verdiği talimatla yapılan Anbar
Operasyonu. Bu operasyonla
Sünni Arap milletvekili Ahmed
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El-Elvani’nin evine operasyon
düzenlenmiş, çatışmaya girilmiş ve tutuklanmıştır. Bu gelişmeler sonuç itibarıyla Sünni
ayaklanmasına yeni bir boyut
kazandırdı. 27 Aralık 2013
Irak’ın bugünkü tablosu meydana getiren bir tarih olarak
kabul edilebilir. Maliki bu krizi
yönetmek için ülkede Sünni
Arap aşiretlerinin bir kısmıyla
anlaşarak bir politika izledi.
Irak’ta Sünni Arap aşiretleri
üçe bölünmüş durumdadır;
Bağdat’la işbirliği yapan aşiretler, IŞİD’i bir koruma olarak
görüp Bağdat yönetimine karşı
olan aşiretler ve ne Bağdat’la
ne IŞİD ile işbirliği yapıp sadece kendi silahlarıyla kendilerini
korumaya çalışan aşiretler.
Bu açıdan baktığımızda ortaya
çok karmaşık bir tablo çıkıyor.
Bu tablo Irak’ın bölünmesinde
son sahne olabilir. Bağdat’ın
şu anda etkin bir gücü yok. Bu
sebeple son olaylarla birlikte
Irak’ın askeri, siyasi ve coğrafi tablosu değişiyor. Şu anda
Irak’ın geleceği ile ilgili kritik
ve belirsiz bir süreç yaşanıyor.
Yakın gelecekte hem ülkede
hem de Ortadoğu bölgesinde
net bir şekilde bunun etkisini görebileceğiz. Başta Musul
olmak üzere IŞİD’in işbirliği
yaptığı Sünni Arap gruplarıyla
bu bölgelerde Sünniler özerklik ilan ettikten sonra IŞİD ile
bu gruplar arasında nasıl bir
anlaşma imzalanacak bu hâlâ
tartışmalıdır. Ancak benim görüşüm, IŞİD ile hareket eden
Sünni gruplar aralarında anlaşamazlarsa Sünni bölgesindeki
grupların kantonlar şeklinde
bölgeler oluşturabileceği yönündedir. Ancak IŞİD ile anlaşılırsa tek parça bir Sünni bölgesinden bahsedebiliriz.
* Türkiye ile ilişkiler ne yönde
ilerleyecek ve IŞİD Suriye’de
de egemen olursa Türkiye na18
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sıl bir politika izlemelidir?
IŞİD bölge için bir emrivakidir.
Türkiye’nin bu terör örgütüyle
ilişki kurması çok zor gözüküyor. Çünkü bu terör örgütüyle ilişki kurulması Türkiye’nin
Batı ile olan ilişkilerine ciddi
anlamda zarar verebilir. Şu
an Türkiye’nin izleyebileceği
en iyi yol bekle-gör politikasıdır. Türkiye biraz beklemeli ve
bölgedeki hareketlenmelere
göre adımlar atmalıdır. Çünkü henüz Irak’ta neler olacağı belli değil. Kafalarda hâlâ
IŞİD ve Bağdat yönetimiyle
ilgili bazı şüpheler ve belirsizlikler var. Eğer ki Sünni bir
yapılanma, bir özerklik ortaya
çıkarsa Türkiye ilişki kurabilir,
bu çok normal. Ancak IŞİD yönetimindeki bir yapılanmayla
Türkiye’nin iletişim kurması
oldukça güç görünüyor. Bu durum Türkiye’nin bölgedeki duruşu ve çıkarlarıyla uyuşmaz.
Suriye’den bahsettiniz, IŞİD
Suriye’nin Rakka bölgesini de
zaten uzun zamandır kontrol
ediyor. Burada IŞİD’in kendisine bir harita oluşturduğunu
görüyoruz. Dikkat ederseniz
IŞİD’in ekonomik ve enerji açısından hareketli bölgeleri ele
geçirdiğini göreceksiniz. Musul
bunlardan bir tanesidir. Musul
Türkiye açısından tarihi ve stratejik açıdan önemli bir kenttir.
Bugün Bağdat ve Irak’ın diğer
bölgelerine giden Türk mallarının neredeyse tamamı Musul
güzergâhından geçiyor. IŞİD’in
Musul hâkimiyeti bu yolu kullanan Türk işadamlarının ciddi
maddi kaybına sebep olabilir.
Musul’un ele geçirilmesinden
sonra petrol fiyatları 107 dolardan 115 dolara çıktı, bu ciddi bir artıştır. Bu sebeplerden
dolayı Türkiye’nin IŞİD ile ilişki
kurması çok uzak bir ihtimal.
Böylesi bir durum Türkiye’yi
AB, ABD, İran ve Irak ile ilişkilerinde zora sokar. IŞİD dışında
Yıl/Year 16 السنة
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yerel bir yönetim çıkarsa, Kuzey Irak’taki Kürt bölgesi gibi,
ilişkiler kurulabilir.
* Türk konsolosluğuna saldırı,
reklam mı yoksa tehdit mi?
IŞİD bu saldırı ile ciddi bir propaganda yaptı, IŞİD 10 senelik
tarihinde böyle bir eylem yapmadı, hiçbir ülkenin 49 diplomatını almadı. İnsanlar dışarıdan olayı biraz yanlış okuyorlar,
neden Türkiye diyorlar, ama
olay basit; Musul’da başkonsolosluğa sahip tek ülke Türkiye olduğu için bu eylem Türkiye üzerinden yapıldı. Musul
yolunu en çok kullanan yabancı şoförler Türklerdir. Ayrıca o
bölgede en çok yatırımı olanlar da Türklerdir. Bu tür bir eylemle IŞİD Türk medyasını esir
aldı farkındaysanız, Türkiye’de
IŞİD’den başka konu konuşulmaz oldu. IŞİD milyar dolarlar
harcasaydı böyle bir reklam
yapamazdı diye düşünüyorum. Hedef Türkiye mi? Tartışılır. Tablo henüz belirsiz.
* Biraz da Türkmenlerden bahsedelim o zaman. Siz sürekli
bölgeye gidip geliyorsunuz,
oradaki Türkmenlerin yaşadığı zorluklardan ve hissettiklerinden bahsedebilir misiniz?
Türkmenleri ABD işgaliyle birlikte kurulan Irak’taki siyasi
denklem ve Türkiye ile olan
ilişkileri açısından değerlendirmek gerekiyor. Türkmenler
açıkçası, 2003’ten sonra Irak’ın
siyasi denkleminde beklenilen
şekilde yer alamadılar. Bunun
temel nedenlerinden birisi
Türkiye ile olan soydaşlık ilişkileridir. Bir diğeri ise, Türkmenlerin siyasi ve askeri anlamda
güçsüz bir konumda olmalarıdır. Bir nevi stratejik vizyon
eksikliği denebilir. Türkmenler
Irak’ta Türkiye’ye rağmen geri
plana itiliyorlar. İşgalden sonra
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Irak’ta meydana gelen bütün
olaylardan Türkmenler zarar
gördü.

olarak bölünmesine yol açabilir. Buna ilaveten toprak kaybı
yaşamaları da söz konusudur.

Maalesef Türkmenler iki ateş
arasındalar; Erbil ve Bağdat.
Irak anayasasının 140. maddesindeki tartışmalı bölgeler
Türkmen nüfusunun yoğun
olarak yaşadığı yerlerdir. Bu
bölgelerde demografik yapı
değiştiriliyor ve Türkmenlere
ciddi bir baskı uygulanıyor. Bugün Irak’ın üçe bölünmesine
büyük engel Türkmenlerdir,
Kerkük’ün Kuzey Irak’a bağlanması durumunda en çok Türkmenler zarar görecektir. Çünkü
Kerkük Türkmenler için bir yaşam sahasıdır. Bu yüzden kuzeye ilhak edilmesi fikrine karşı
çıkıyorlar. Saddam döneminde olduğu gibi ABD işgalinden
sonra da Irak’ta Türkmenleri
başka bölgelere dağıtmak gibi
bir politika izleniyor. Türkmenler, 10 Haziran 2014 tarihinde
IŞİD’in yaptığı operasyonel eylemlerle kontrol ettiği bölgelerde artık ateş çemberindedir.
24 Haziran’da Kerkük’te Irak
Türkmen Cephesi’nin yürütme
kurulu üyesi ve aynı zamanda Kerkük ilçe meclisi başkanı Münir Kafili’nin Kerkük’ün
ortasında düzenlenen suikast
sonucunda şehit olması Türkmenlerin ne kadar hedefte olduğunun göstergesidir. Bu tür
eylemler, Türkmenlere yönelik
gözdağıdır. Yetkililere suikast
düzenlenmesi, iş adamlarının
öldürülmesi sindirme politikasının bir sonucudur ve bu
tür eylemler devam edecektir.
Bugün Irak’taki Türkmenlerin
problemlerinin sebebi silahsız
olmaları değil, Irak’ta sahipsiz kalmalarıdır. Eğer Irak üçe
bölünürse Türkmenlerin hangi bölgede kalacağı tartışmalıdır. Sünni Araplar ve Kürtler
arasındaki bölgelerde sıkışıp
kalacaklardır. Bu durum Türkmenlerin siyasi ve mezhepsel

Kerkük bu yüzden Irak’taki sorunları kilitleyen bir konudur
ve bu bölgede Türkmenlere
saldırılar düzenlenmesi düşündürücüdür. Hem Türkiye’nin
hem de Türkmenlerin bu
tür eylemlerin üzerine biraz
daha gitmeleri gerekir. Kerkük 2003’ten sonra hem bölgesel hem de küresel olarak
büyük bir sorun olmuştur;
ancak son zamanlarda bu sorun Türkiye’nin gündemini pek
meşgul etmiyor. Kerkük’ün Irak
anayasasının 140. Maddesine
göre üç aşama (normalleşme,
sayım ve referandum) ile Kuzey Irak’a bağlanması öngörülüyordu fakat bu madde 31
Aralık 2007 tarihinde zaman
aşımına uğradı ve geri plana
itildi. Kuzey Irak yönetiminin
bugün Kerkük’ü kontrol etmesi
bölgede uzun vadeli güç sahibi
olabileceği anlamına gelmiyor.
Kerkük bölgesel bir sorundur.
Hatta Kerkük için “Küçük Irak”
benzetmesi yapılıyor. Kerkük
sorunu konusunda tarafların
uzlaşması şarttır. Aksi halde Kerkük etnik çatışmaların
merkezi olabilir, hiç bir grup
bu konuda taviz vermeyecektir, burada dengeyi iyi kurmak
lazım. Kerkük’ün bu aşamadan
sonra özel statüye alınıp diğer
bölgelerden bağımsız kılınması lazım, aksi durumda kentte
olası bir iç savaş kaçınılmazdır.
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“Irak vücudumuz, Kerkük kalbimizdir.”
Bu durumda Türkmenler silahsız
oldukları için ve siyasi yapıda
pek söz sahibi olmadıkları için
tek umutları Türkiye’dir. Türkmenler bugün Türkiye’den ciddi anlamda siyasi destek bekliyor. İnsani destek var ancak
siyasi destek eksik. Türkiye’nin
Kuzey Irak ile ilişkisi ne olurYıl/Year 16 السنة
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sa olsun oradaki Türkmenler, Türkiye’nin garantisidir.
Türkiye’nin bölgedeki Kürtlerle, Sünni Araplarla ilişkisi değişebilir ancak Türkmenlerle
daimi bir ilişkisi vardır. Eğer
Türkmenler göz ardı edilirse
Türkiye orta ve uzun vadede
Irak’ta zarar görebilir. Şu anda
Türkmenler IŞİD tehdidi altında ve bu olaylar başladığından
beri hiç bir kesim Türkmenler
kadar kayıp vermedi. Şu ana
kadar en az 150-200 Türkmen
hayatini kaybetmiştir. İleride
Türkmenlerin
silahlanması
dengeleyici olacaktır ancak
şu an için bu doğru olmaz,
belki 5-10 yıl sonra. Eğer simdi silahlanırlarsa kime karşı
durabilecekler veya ne kadar
örgütlenebilecekler? Sorun
burada. Örgütlenmemiş bir silahlı güç başarılı olmaktan ziyade bertaraf olur. Irak’ın bir
gerçeği var, orada silahı olan
söz sahibi oluyor. Türkmenlerin şu anda en çok ihtiyaç duydukları şey siyasette söz hakkı
ve uluslararası destektir, bunu
da tabii ki Türkiye’nin yardımı
ile yapabilirler. Uluslararası
arenada Türkmen lobisinde
büyük eksiklikler var. 2009’a
kadar Kerkük Türkiye’nin kırmızı çizgisiydi, bu çizgi hem
Türkiye’nin güvenliği hem de
Türkmenlerin can güvenliği
için korunmalıdır. Irak’taki
Türkmenlerin bir deyişi vardır; Irak vücudumuz, Kerkük
kalbimizdir. Bölgede 3 milyona yakin Türkmen’in yaşadığı
tahmin ediliyor. Türkmenler
yerlerini (topraklarını) kaybetmemeliler. Bu konunun uluslararası medyaya taşınması ve
Türkiye’nin bu sorun hakkında
net bir tavır takınması gerekiyor.
Bu röportaj TUİÇ YADAM araştırmacısı Ceren Çetinkaya tarafından 27.06.2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
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Şehit Münir Kafili
Kardaşlık
Türkmen toplumunun yiğit ve
kahraman evlatlarından biri
daha alçakça planlanan bir
cinayete kurban gitti. Şehit
edilen Münir Kafili, ömrünü
Türkmen toplumunun millî mücadele tarihine vermişti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi ve Kerkük ilçe Meclis Başkanı Münir
Kafili, 24 Haziran 2014 Salı
günü, Kerkük’te uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
Kerkük’ün Askeri semtinde silahlı saldırıya uğrayan Münir
Kafili, başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını
kaybetti.

20
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Kimliği belirlenemeyen silahlı
kişilerce polis kontrol noktasına yakın bir mevkide aracına
düzenlenen susturucu silahlarla şehit edilen Münir Kafili,
hatırlanacağı üzere geçen yıl
Tuzhurmatu’da taziye çadırına
yapılan ve onlarca kişinin öldüğü intihar saldırısından yaralı
olarak kurtulmuştu.
Kafili yüzlerce sevenleri eşliğinde
toprağa verildi. Kafili’nin temiz naşı omuzlarda taşınarak
Kerkük’teki Şehitler Mezarlığında toprağa verildi. Kafili’nin
cenaze namazı şehitler mezarlığının girişinde kılındı. Daha
sonra şehitler kabristanındaki
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aile mezarlığında toprağa verildi. Tekbirler eşliğinde yapılan cenaze törenine çok sayıda
yetkili, çeşitli siyasi kuruluşların
temsilcileri, Türkmen, Kürt ve
Arap parti başkanları da katıldı.
Münir Kafili Kimdir?
Münir Burhan Reşit Kafili 1959 yılında Kerkük’te dünyaya geldi.
Daha çok genç yaşta Türkmen
milli mücadelesinin bilinciyle
hareket etti. Henüz 22 yaşında iken 27 Ekim 1981 yılında
devrik Baas Partisi tarafından
tutuklandı ve iki müebbet ve
7 yıl ağır hapis cezası aldı. Ömrünün gençlik yıllarını dört duvar arasında geçirdi. 20 yıl 9 ay

Temmuz-Eylül/July-September 2014 ايلول-تموز

KERKÜK VAKFI

hapis yattıktan sonra 1 Ağustos
2001’de tarihinde serbest bırakıldı. Hapisten çıktıktan sonra
Türkmen mücadelesine katılmak için ülkenin kuzey bölgesine çekildi.
2003 Nisanından sonra Türkmenlerin yeniden yapılanan mücadele

gelen Tuzhurmatulu, Biravcılı,
Beşirli, Fellüceli, Tazehurmatulu, Anbarlı, Amirlili, Bastamlılı,
Karanazlı ve kısacası evinden
yurdundan olan ve Kerkük´e
sığınan tüm Iraklılara yardımcı
olmaya çalışırdı; onlara yardım
malzemeleri dağıtırdı. Kafili evli
ve 3 kız çocuğu babasıydı.

kervanına katıldı ve aktif görevler aldı. Birçok çalışmalarda
bulundu, seçimlerde ön sırada
insanları aydınlattı, bilgi verdi,
durmadan konuştu. Kafili herkes tarafından sevilen bir kişiliğe
sahipti. Davasına bağlı, iyilikseverdi. İnsanları güler yüzle karşılar ve yardım ederdi. Kerkük´e

Türkmeneli Sazlamağları
Sen gideni il1 oldu
Yanan ocağ kül oldu
Qebriw2 üste gül oldu
Adıwa3 qurban balam

Bayrağ bulandı qana
Herkes qıyar10 Türkmen’e
Bu ne qederdi nene11
Adıwa qurban balam

Bax Duz18 ne hale geldi
Beşir’i düşman aldı
Telafer’de kim kaldı
Adıwa qurban balam

Adıw4 Ali’den geli5
Türkmeneli’den geli
Démewin6 giden geli
Adıwa qurban balam

Türkmen’in qederidi12
Ömrümün hederidi13
Beterin beteridi14
Adıwa qurban balam

Bir tozanağdı qumdu19
Kerkük nefesiw tumdu20
Utanan gözün yumdu
Adıwa qurban balam

Géttiw bizi bıraxtıw7
Gözyaşı kimin axtıw8
Dönüp bayrağa baxtıw9
Adıwa qurban balam

Ali dédim ax15 dédim
Qax millete bax16 dédim
Türkiye irağ17 dédim
Adıwa qurban balam

Qalmadı bir kefili
İliw21 dolmadan Ali
Geldi Münir Kafili
Adıwa qurban balam

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Gideli yıl.
Kabrin, mezarın
Adına
Adın
Gelir
Demeyin, söylemeyin
Gittin bizi bıraktın
Gözyaşı gibi aktın
Baktın

Kıyar
Bu nasıl bir kaderdir anne?
Kaderidir
Hederidir, heder olmasıdır
Beteridir
Ah
Kalk millere bak
Irak, uzak

Tuzhurmatu
Bir toz topraktır kumdur
Nefesin kesildi
Yılın

Mustafa ZİYA
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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İzzettin Kerkük İçin
Düzenlenen Anma Toplantısı
Kardaşlık
İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı, hayatının büyük
bölümünü Irak Türkmenlerinin
sesini duyurmak için harcayan
ve 3 Mayıs 2014 tarihinde vefat
eden İzzettin Kerkük için kırkıncı günü münasebetiyle İstanbul
Şişli Camiinde önce mevlid-i şerif icra edildi. Merhumun ailesi
tarafından tertip edilen mevlit
14 Haziran 2014, Cumartesi
günü öğle namazından sonra
icra edildi.

22

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Aynı gün saat 18.00’da Fatih Ali
Emiri Efendi Kültür Merkezi,
Seminer Salonunda anma toplantısı düzenledi. Anma etkinliği Kur’an tilaveti ve dualarla
başladı. Ahmet Yüter hoca tarafından önce Kur’an-ı Kerim
okundu ve dua yapıldı. Burada
bir konuşma yapan Kerkük’ün
arkadaşlarından Suphi Saatçi,
bugünün kendileri için anlamlı
bir gün olduğunu ve merhumu rahmetle andığını belirte-

Yıl/Year 16 السنة

Sayı/Issue 63 العدد

rek, “Güzel insan, özel insan,
ömrünü Kerkük davasına hasretmiş, her gününü Kerkük
ile geçiren, her konuşmasının
içerisine Kerkük’ü yerleştiren
çok aziz bir ağabeyimizi, önderimizi anmak için toplanmış
bulunuyoruz” diye konuştu.
Ardından İzzettin Kerkük’ün hayatını anlatan kısa bir slayt sunumu yapıldı. Irak Türkmenlerinin önde gelen isimlerinden
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olan İzzettin Kerkük anısına
düzenlenen programa Türkmenlerin yanı sıra çok sayıda
dava arkadaşı ve dostu katıldı.
Toplantıda sırasıyla Dr. Nefi Demirci, Erşat Hürmüzlü, Cüneyt
Mengü, Mehmet Nuri Yardım,
Oğuz Çetinoğlu, Güngör Yavuzaslan, Recep Aslan, Cafer Vayni, Habib Hürmüzlü, Şadi Polat,
Dr. Suphi Nazım Tevfik, Suphi
Salt, Tarık Gündüz, Mehmet
Tuzlu, Mahir Nakip, Mehmet
Tütüncü söz aldı. Konuşmacılar
İzzettin Kerkük’ün çeşitli yönlerini ele aldılar ve onun Kerkük
davasına yaptığı hizmetleri dile
getirdiler. Merhum ile ilgili bazı
anıları da anlatan konukların
konuşmalarının ardından Türkmen çağdaş şiirinin öncüsü
olan Nesrin Erbil Hanımefendi, İzzettin Kerkük’e ithaf ettiği
“Gitme” başlıklı şiirini okuyarak
herkesi duygulandırdı.

Nesrin Erbil törende Gitme şiirini okurken

Gitme
Bu sabah sevenlerin merhabasız uyandı
			

Susan ozanımızın yokluğuna can yandı

İzzettin Kerkük Ağabeye

Kapanan kapın çarptı acı ayrılığını
Yazın yarıda kaldı defterlerin kapandı

Havasına suyuna doya doya kanmadın
Gürleyen alevlerde doyarak ısınmadın
Onun için yazdığın öykülerin bitmedi

Gam çekme sönmeyecek Babagurgur ateşi

Cennet bahçelerine neden sessizce kaydın

Doğacak gecelere sönmeyecek güneşi
Fışkıran alevleri canlara can katacak

Gel gitme yeşillensin iki kale arası

Saracak aydınlığı ana baba kardeşi

Elleri birleştirsin erenlerin duası
Kanayan yüreklere yeni bir dert ekleme

Kanayan yaramızla bizi bıraktın yoksun

Kapanmadı Kerkük’ün ne yası ne yarası

Yurdun Sönmez Ateş’i andın andımız olsun
Senin derin acını gurbeti çeken bilir
Mezarın Kerkük kokan neftli toprakla dolsun

Nesrin ERBİL
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Hatıralarla İzzettin Kerkük
Ağabey
Yıldırım HASANZADE
Yakın zamanda kaybettiğimiz ve
acısını hâlâ yüreğimizde taşıdığımız değerli büyüğümüz
İzzettin Kerkük ağabeyimizi bu
yazıda birkaç hatırayla da olsa
anmak istedim.
Onun acı haberi 3 Mayıs 2014
Cumartesi günü geldi. Herkes
Türkçüler gününde erkenden
yeni bir güne uyanırken, değerli büyüğümüz, ağabeyimiz
İzzettin Kerkük o gün hiç uyanmadı. Erkenden bizlere veda
etti ve aramızdan ebediyen
ayrıldı.
Türkmenlerin geleceği konusunda hiçbir yükü omuzlamaktan
çekinmeyen, onlara güç vermeye, yol göstermeye var gücüyle
gayret eden ağabeyimiz İzzettin
Kerkük için ne söylesek azdır.

24

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

2007 yılında Kerkük Vakfında
bir karar alarak Türkmen tarihine, edebiyatına, kültürüne
dair kitaplar basıp pazarlayabilmek için Vakfın bünyesinde
bir de İktisadî İşletme kurduk.
İşletmeyi kurmak için bir sürü
formalitenin yerine getirilmesi
gerekliydi. Bu süreçte noterlik
nezdinde Vakfın müdürü tayin
edildim. Bu görevi üstlenmeden önce Attila Bayraktar üstlenmişti; o yurt dışına gidince
ben yerini aldım. Bir yandan
Vakfın idari işlerini bir yandan
İzzettin Ağabeyin işlerini yürüttüm.
Bu vesileyle, bütün ömrünü
Türkmen meselelerine vakfetmiş değerli ağabeyimle olan
hatıramı sizlerle paylaşmak
isterim. Rahmetli, kışın Vakfa
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nadiren uğrardı. Bu yüzden imzalayacağı evrakı ve yeni çıkan
yayınlarla Kardaşlık’ın son sayısını evine ben götürürdüm;
ama yaz mevsiminde her cumartesi Vakfa mutlaka gelirdi.
İzzettin Ağabey Kardaşlık dergisinin çıkmasını dört gözle beklerdi. Hele yayımlanması yaklaştıkça mübalağasız, her gün
telefon açıp “Ne oldu, neden
çıkmadı?” diye sorar, ben de
telefonda ona latife olsun diye,
daha fırında, henüz çıkmadı
derdim. Fırın derken, derginin
hamuru önce bir ustamız tarafından yoğrulur. Bu usta da
gençken Kerkük’ten Türkiye’ye
gelmiş ve çok becerikli ustaların yanında yetişmiş, zamanla
o da mahir bir usta olmuştur.
Onun bir özelliği de yoğurduğu
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malzemenin tuzunu, biberini,
suyunu tam da ölçüsüne uygun
karıştırması, hiçbir zaman piyasayı memnun edeyim, daha
çok satılsın veya başkalarına
güzel görünsün, diye herhangi
bir katkı maddesi veya tatlandırıcı kullanmaması. Bu usta
samimiyetini yüreğinden alır.
Onun için çok cesur ve değerli bir ustadır. Bu usta derginin
editörü Suphi Saatçi Ağabeyden başkası değildir.
Dergimizin çıkmasını heyecanla
beklerdik. İçimize öyle bir his
doğardı ki sanki herkes bizden
dergiyi bekliyor. Ben de bir an
evvel, fazla bekletmeden herkese göndermeye çalışırdım,
bu arada dergi gelir gelmez İzzettin Ağabeye dergiyi yetiştirmem lazımdı ve günün hangi
saatinde olursa olsun derginin
evine götürülmesi gerekirdi. Derginin ilk nüshasını ona
götürmeye özen gösterirdim
ve bu işi seve seve yapardım.
Dergiyi genellikle akşam saatlerinde ona götürürdüm, kapıyı kendisi açar, merhaba dedikten sonra, beni içeri buyur
etmeden birkaç saniye dergiye
bakardı ve sayfalarını bir bir
çevirirdi. Ardından beni içeri alır ve diğer işleri yapardık,
sonra da oradan ayrılırdım.
Kardaşlık dergisi çıktıktan sonra, ertesi gün Vakfa giderdim.
Suphi Ağabey de hafta sonları
boş vakitlerini Vakıfta geçirirdi. Böyle günlerde saat 10.00
-10.30 arası telefon çalardı.
Telefonda, rahmetli İzzettin
Ağabey, Suphi orada mı, diye
sorar; ben de evet der ve telefonu Suphi Ağabeye verirdim.
Dakikalarca sohbet ederler ve
sohbetin tek konusu bir gün
önce yayınlanan Kardaşlık
dergisi olurdu. İzzettin Ağabey Suphi Ağabeyle derginin
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ön kapağından son kapağına
kadar ne varsa konuşur, eleştirilerini ve izlenimlerini bir
bir not ettirirdi. Demek ki bir
gece önce 20.30’da kendisine teslim ettiğim 70 sayfalık
Kardaşlık’ı ertesi sabah saat
10.00 civarında Suphi Ağabeyle konuşup tartışırdı. Ara sıra
düşünürdüm, İzzettin Ağabeydeki bu heyecan dergi okuma
aşkından mı, yoksa o derginin
Irak Türkleri hakkında olduğundan mıydı? Bence bu değerli insan “Türkmen”e aşık
idi. Kardaşlık’ta yazılanlar ona
bir yaşama umudu veriyordu.
Sonra sağlık problemlerim
başlayınca görevi gönüllü arkadaşımız Nazım kardeşimize
devrettim.
Rahmetli İzzettin Ağabey bizim
Vakfın arşivine çok özen gösterirdi. Hiçbir kitap veya derginin vakıf dışına çıkmasına
izin vermezdi. Kendisi Vakıfta
olduğunda dışarıdan arşiv için
gelen mastır ve doktora öğrencilerine gösterdiğim ilgiyi,
Türkmenler hakkında verdiğim
bilgileri dikkatle takip ederdi.
Acaba onları arşivden ne derece yararlandırıyor, acaba dışarı malzeme çıkarmalarını kabul
ediyor muyum? Bu tecessüsünün ardında bana güvenmemesi değil, titizliği ve arşivciliğe verdiği değer yatmaktaydı.
Bu titizliğini anlatmak için de
bir hatıramı nakledeyim. Bir
gün Vakıfta iken Irak Türkleri
ile ilgili bir tez üzerinde çalışan
bir doktora öğrencisi benden
Kardaşlık sayılarının tamamını istedi. Dergileri ayarlarken
rahmetli İzzettin Ağabey odaya girdi, beni Kardaşlık nüshalarını sıraya dizerken gördü ve
hiçbir şey söylemedi. Doktora
öğrencisi dergileri alıp bir iki
hafta sonra geri getireceğine dair de söz verdi. Öğrenci
Yıl/Year 16 السنة

Sayı/Issue 63 العدد

gittikten sonra İzzettin Ağabey dergileri neden verdim,
diye beni sorguya çekti ve
sitem etti. Ben de, “Vakıfta
Kardaşlık’ın eski sayılarından
çok var. İş bitince geri getirecek, dedim.” Sonraki günler
İzzettin Ağabey vakfa gelip gittikçe ve her telefon ettiğinde
hep benden dergilerin gelip
gelmediğini sordu. Ben de her
seferinde mahcubiyetle, gelir,
dedim; ama aklımın bir köşesinde hep, geri gelmezse ne
cevap veririm, diye düşünüp
duruyordum. Üç hafta sonra
emanetler geldi ben de ilk işim
telefona sarılıp İzzettin Ağabeye dergilerin geldiğini müjdeledim. İster az ister çok olsun,
arşivdeki malzemenin hiçbir
şekilde dışarıya çıkarılmamasını prensip haline getirdim.
Rahmetli Ağabeyin bir özelliği
de dile çok önem vermesiydi,
hatalı telaffuzlara, yanlış kullanımlara hemen müdahale
eder ve düzeltirdi. Bir özelliği
de daha Vakfa gelir gelmez o
anki sohbet ne olursa olsun
konuyu Irak Türkmenlerinin
meselelerine çevirirdi, Türkmenler hakkında konuşmayı
ve bir şeyler dinlemeyi çok severdi. Irak Türklerinin derdi de
sevinci de ona yaşama sevinci
ve kuvveti verirdi.
Hatıralar pek çok ama bu güzel
insanı anlatmaya kelimeler
yetmez. Bütün duam, Allah
Türkmen toplumuna onun gibi
nice insanlar kazandırsın.
Yazımı değerli sanatçı Mehmet
Özbek’in bir hoyratıyla bitiriyorum:
Ağa begi
Sayaram ağa begi
Cennete uğurladık
İzzettin ağabeği
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Irak Türkmenlerinin Acı Kaybı

Sadun Köprülü
Kardaşlık
Millî duruşu ve Türkmen davasına başlılığı ile tanınan Sadun
Köprülü, Ankara’da 21 Temmuz
2014 Perşembe günü bir kalp
krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenaze namazı, 23 Temmuz 2014 günü öğle
namazını müteakip Kocatepe
Camii’nde kılındı.
Cenaze namazında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Ge-

nel Başkanı Mustafa Destici, bazı
milletvekilleri, eski bakanlardan
Enis Öksüz, Reşat Doğru, Türk
dünyasının sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Irak Türkmenlerinin çeşitli temsilcileri de hazır
bulundu. Daha sonra Köprülü,
Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı gün Türkmeneli
Vakfı Kültür Merkezi binasında
taziye kuruldu. Taziye merasiminde Sadun Köprülü’nün hayatı ve mücadelesi hakkında çeşitli

konuşmalar yapıldı.
Sadun Köprülü için ayrıca Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi tarafından Ankara Alba Otelde bir iftar
yemeği verildi. Vefatı Irak Türkmenleri ve Türkiye’deki millî
camia arasında büyük üzüntü
yaratan Sadun Köprülü’nün ardından Dr. Mustafa Ziya, “Şairin
Ölümü” başlıklı şiiri ile rahmetliyi sevenlerin duygularına tercüman olmuştur.

Şairin Ölümü
Abu Gureyb bile seni yenmedi
O nazik kalbine yenik mi düştün
Kerkük’e hasretin bir an sönmedi
Eriyen mum gibi sönük mü düştün
Erken gittin bize veda etmeden
Bu kötü günleri bize bıraktın
Sessiz sedasız garip gurbet elde
Bir damlacık gözyaşı gibi aktın

Yıkıldık… Yıkıldı Altunköprü’müz
Zap suyu kabardı boğdu Türkmen’i
Bunca ölüm gördüm bunca üzüldüm
Senin ayrılığın kahreder beni

Mustafa ZİYA
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Bir Sabah Uyandığınızda
Güngör YAVUZASLAN
Bir sabah uyandığımızda sokaklarımızda tanklar olduğunu düşünün yabancı bir ülkenin bayraklarını taşıyan tanklar. Kendi
evinizin yabancılar tarafından
zorla elinizden alındığını ve
terk etmeniz için apar topar
kovulduğunuzu. Camilerinizin
uçaklar tarafından vurulduğunu, çocukların bombalandığını düşünün. Biz uyurken
Gazze’de bunlar yaşanıyor.
Bir sabah uyandığımızda ülkenizin baştan aşağı işgal edildiğini, camilerin kapılarına
kilit vurulduğunu, babalarınızın kamyonlara doldurularak bilinmeyen uzak yerlere
götürüldüğünü, annelerinize
zorunlu kürtaj yapıldığını ve
kız kardeşinizin yabancı erkeklerle zorla evlendirildiğini
düşünün. Ramazan ayında sokağın ortasında zorla gündüz
vakti su içirildiğinizi. Askeri
araçlara atılarak bilinmeyen
bir yere götürüldüğünüzü ve
idam edildiğinizi. Burası Doğu
Türkistan’dır.
Bir sabah uyandığımızda eli silahlı yüzü maskeli adamların
şehrinizin her yerine yerleştiğini ülke bayraklarınızın indirildiğini düşünün sonra tüm
dünyanın gözünün önünde
yıllarca ayrı kalıp bin bir zorlukla tekrar döndüğünüz öz
vatanınızda yok sayıldığınız
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düşünün. Sonra tüm dünyanın
bakışları arasında ülkenizin
başka bir ülkeye bağlandığını
bayrağınızın elinizden alınmak
istendiğini düşünün evet burası Kırım’dır.
Bir sabah uyandığımızda asırlarca size ait olan kalenizde sözde bayraklar asıldığını, köylerinizin şehirlerinizin basılarak
çoluk çocuk sürüldüğünüzü
düşünün. Silahlı güçlerin ortasında kalarak ailenizden insanların öldürüldüğünü düşünün.
Çölün ortasında kamplarda
yaşamak zorunda kaldığınız
ve kendi çocuklarınızın açlıktan öldüğünü düşünün. Feryat
ederek kardeş ağabey ülkelere
seslendiğini ama derin bir sessizlik içinde kaybolduğunuzu
düşünün. Buraya Irak Türkmeneli denir.
Bir sabah uyandığımızda gökyüzünde varil bombalarının çatılarınıza bırakıldığını, uçaklarla
evlerinizin bombalandığını düşünün. Ölümüm bile kurtuluş
olması için ölüme dua ettiğinizi düşünün ve tüm dünyanın
egemen güçlü devletlerinin
size bir tas yardım yollayarak
timsah gözyaşları döktüğünü
ve her gün öldüğünüzü düşünün. Sınır kapılarında aç perişan beklediğinizi ve başınızdaki ölümü düşünün. Bir kardeş
ülkede kamplarda ya da soYıl/Year 16 السنة
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kakta dilenci olduğunuzu düşünün evet adınız Suriyelidir.
Bir sabah uyandığımızda çocuklarınızın ellerinin arkadan bir
ağaca bağlanarak derilerinin
yüzüldüğünü ve bunu gülerek
yapanların kanlarını içtiğini
düşünün, hamile annenizin
karnından kardeşinizin bıçakla kesilerek katledildiklerini
düşünün. Obalarınızın yakıldığını illerinizin işgal edildiğini
düşünün evet bu acıya Krabağ
denir.
Tüm dünya bakarken sen uyuyordun. Huzurlu ve sıcak evinde
dünya kupasını ya da dizilerini
izliyordun. Çay kahve sohbetinde ya da internet başında
sosyal medyada vatan kurtaran şaban misali insan hakları
savunucusu en vatanperver
sendin. Ayağında Amerikan
pantolonun, elinde Çin malı
telefonun, altında Avrupa araban, elinde İsrail malı yiyeceğin ile sen mutlu Türkiye’sin…
ve sonra…
İyi uykular size… Bir sabah uyandığımızda çok geç olacak…
Bayrağınız değişmiş, diliniz
elinizden gitmiş, ezanınız susturulmuş olacak, ondan sonra
uyumaya da zamanınız olmayacak vesselam…
Siyasetcafe, 22.07.2014
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Türkmen Dağarcığı

Telafer’den bir Portre
Dr. Ahmet Mahmut Telaferli
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Türkmeneli yurdunun en çilekeş ve
en mağdur insanları, her halde
Telafer toprakları üzerinde yaşayan Türkmenlerdir. Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında bulunan bu
kentin komşusu, dostu, ahbabı
ve tanışı yok gibidir. Telafer halkı,
içe dönük sosyal hayat sürdüren,
katı gelenek ve göreneklere sahip bir Türkmen beldesidir. Tarih boyunca dışa kapalı yaşayan
Telafer, bu bakımdan her zaman
kendine güvenen, kendi gücüne
ve iradesine dayanan bir yapıya
sahip olmuştur.
Telaferliler değişik aşiretlerden
oluşmakla beraber, her zaman
kardeşçe yaşamışlar, birlikte gülmüşler ve birlikte ağlamışlardır.

Neredeyse yarı yarıya Sünni ve
Şii olmalarına rağmen, Telaferlilerin arasında hiçbir zaman mezhep kavgası yüzünden husumet
ve çekişme olmamış, bu konuda
iki taraf da hoş görü içinde birbirlerini kucaklamışlardır.
Halis muhlis bir Türkmen yurdu
olan Telafer’de birçok Türkmen
tayfası (aşireti) vardır. Telafer’in
tanınmış ve yurtsever ailelerinden biri de Efendievi olarak
tanınan tayfadır. Bu tayfanın
soyu Telafer’de Pirnadar adıyla
tanınan boya dayanır. Bu aşiret,
değerli evlatlar yetiştirmiştir. Bu
yazımızda Efendievine mensup
şahsiyetlerden biri olan Dr. Ahmet Mahmut Telaferli’yi tanıtmak istedik.
Dr. Ahmet Telaferli’nin mensup
olduğu Pirnadar aşiretinin soyu,
Diyarbakır’da kadılık yapmış
olan Ömer Mirandar’a dayanır.
Pirnadar tayfasının bilinen en
eski atası olan bu kadı, 28 Eylül
1730 tarihinde başlayan Patrona Halil İsyanında1, zorbaların
baskısıyla diğer 7 kadı ile birlikte
isyancılardan yana tavır almıştır.

Dr. Ahmet Telaferli’nin ağabeyi Abdullah Mahmud
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1
Patrona Halil İsyanı, Osmanlı
Devleti’ndeki Lale Devri’nin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil idaresinde,
bu ayaklanma 28 Eylül 1730’da başlayıp
günlerce sürmüştür. Sadrazam Nevşehirli
Davamt İbrahim Paşa idam edilmiş; Sultan
3. Ahmet tahttan indirilmiş ve yerine yeğeni 1. Mahmut tahta geçirilmiş ve 25 Kasım
1730 tarihinden itibaren Lale Devri adı verilen dönem de sona ermiştir.
Yıl/Year 16 السنة
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1730 yılı Kasım ayının sonlarında isyan bastırılınca, elebaşlıları
idam edilmiştir.
İsyancılara destek verenlerin cezalandırılmaya
başlanılması
üzerine Kadı Ömer Mirandar,
Diyarbakır’dan
Deyr’iz-Zor’a
kaçmış, oradan Telafer’e sığınmıştır. Ücra bir mevkide, bozkırda kuş uçmaz, kervan geçmez
bir belde konumundaki Telafer’e
yerleşmiş ve burasını yurt edinmiştir. Ömer Mirandar’ın Osman adında bir oğlu, bunun da
Abbas adlı oğlu olmuştur. Okuryazar olan Abbas Efendi sevilen
ve hürmet edilen bir kişi olarak
Telafer’in ileri gelen bir şahsiyeti
olmuştur. Efendi lakabını da aile
ve daha sonraki torunlar, soyadı
olarak kullanmıştır. Bu yüzden
bu tayfa Efendievi olarak tanınmıştır.
Abbas Efendi’nin 6 erkek çocuğu
olmuştur. Bunların adları şöyledir: Osman, Abdullah, Ahmet,
İlyas Kazı (Kadı), Mehmet ve Ali.
Osman, Abdurrahman Efendi ve
İsmail Efendi adlarında iki erkek
çocuk sahibi olmuştur. Abdurrahman Efendi’nin Aziz, Osman,
İzzettin ve Mehmet adlarında 4
çocuğu olmuştur. İsmail’in Avni
ve Galip adında iki oğlu, Galip’in
de İsmail ve Avni adlarında iki
oğlu dünyaya gelmiştir.
Abbas Efendi’nin ikinci oğlu
Abdullah’ın dört oğlu olmuştur.
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Bunlar Molla Mahmut, Kermoş olarak bilinen Abdülkerim,
Mehmet Tahir ve Kado Efendi
diye anılan Abdülkadir’dir.
Savretü’l-‘İşrin denilen 1920 ayaklanmasında, Abdullah’ın 2 oğlu
Molla Mahmut ile Kado Efendi
ve amca çocukları Süleyman ile
Abdurrahman Efendi’nin damadı Kör Hammo, aşirete ait olan
Ceddu‘ köyünde İngilizler tarafından yakalanmışlar ve 9 ay hapis yatmışlardır.
Kermoş diye tanınan Abdülke-rim’in
çocukları Yasin, Mehmet Yunus,
Kasım, İbrahim ve İsmail’dir. Bu
çocukların en çok tanınanı Prof.
Dr. Yasin Abdülkerim (19181980)’dir. Bağdat Üniversitesinde
profesörlüğe kadar yükselen Yasin, bir süre el-Vesaiku’l-Irakıyye
Kuruluşunun genel müdürü olmuştur. Bağdat’ta 1960 yılında
faaliyete başlayan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın kurucu üyelerinden olan Yasin Abdülkerim’in
Telafer hakkında göremediğimiz
basılmış bir Arapça eseri vardır. Kermoş’un oğlu Mehmet
Yunus’un kızı yani torunu olan
Sacide Mehmet Yunus son dönemde Musul (Telafer)’dan Irak
Parlamentosuna milletvekili olarak seçilmiştir.
Mehmet
Tahir’in
çocukları Mu‘tasım Efendi, Mustafa,
Mü’min, Halil ve Abdullah’tır.
Halil’in erkek çocukları Av.
Nurettin,
Abdurrahim
ve
Abdülhalim’dir. Abdullah’ın Necmettin adında bir oğlu olmuştur.
Kado (Abdülkadir) Efendi’nin
Muhammed Salih, Hasan ve Abdülrazzak adında 3 erkek çocuğu olmuştur.
Abbas Efendi’nin üçüncü oğlu
Ahmet’in doğan çocuklarının
adları Süleyman, Mecit, Sait,
Mustafa ve İbrahim’dir.
Abbas Efendi’nin oğlu Mehmet’in
çocukları Hüseyin, Abbas ve
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Reşit adlarını taşıyor. Abbas
Efendi’nin diğer oğlu Ali’nin
Nura adlı tek kızı olmuştur. Abbas Efendi’nin son oğlu İlyas’ın
da Yusuf ve Hasan adlı iki oğlu
olmuştur.
Molla Mahmut’un dördü kız, dördü erkek toplam sekiz çocuğu
olmuştur. Bunlar sırasıyla Hatice, Abdullah, Cemil, Ahmet,
Zeynep, Emşe, Mustafa ve
Halime’dir.
Telafer’in İki Değerli Evladı
Molla Mahmut’un yukarıda adı
geçen büyük oğlu Abdullah ile
kardeşi Dr. Ahmet, Telafer’in
çok kıymetli iki evladı sayılır.
1918 yılında doğan Abdullah,
ilkokulu Telafer’de bitirmiştir.
O tarihlerde Telafer’de henüz
ortaokul ve lise olmadığı için
Bağdat’a giderek Darü’l-‘Ulum
al-‘Aliye’ye girmiş ve buradan
1944 yılında mezun olmuştur.
Önce Erbil’de Tekel Dairesine
atanan Abdullah, orada Kerküklü birçok şahsiyetle dostluk
ve ahbaplık kurmuştur. Bunların arasında Mehmet Hamasî
ve Tahrirat Müdürü olan Dayı
Sadullah (Müftü) gibi vatansever ve seçkin şahsiyetlerden
de yararlanmıştır. Daha sonra
çeşitli devlet memuriyetlerinde
bulunmuş ve Musul’da istikrar
etmiştir. Sevilen ve sayılan kişiliğiyle Abdullah’ın en büyük
hizmeti Musul’da Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın şubesini açması
ve uzun yıllar bunun başkanlığını yapmasıdır. 1980 yılında vefat
eden Abdullah’ın çocukları Kemal, Fehmi, İsmet, Yanar, Yaşar,
Gül ve Suzan’dır.
Molla Mahmut’un 1932 doğumlu Ahmet adlı oğlu da ilkokulu
Telafer’de okumuştur. Telafer’de
ortaokul ve lise bulunmadığı
için okumaya devam edemeyen
Ahmet üç yıl boyunca kendilerine ait olan Ceddu‘ köyünde ekin
işlerine bakarak tarlada çalışmıştır. Ahmet’i, daha sonra ağaYıl/Year 16 السنة
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beyi Abdullah Erbil’e getirtmiş
ve ortaokula devam etmiştir.
Ağabeyinin yanına Erbil’e gelen
Ahmet, birkaç yıl kopmuş olduğu eğitime yeniden başlarken
büyük zorluklar da yaşamıştır.
Çünkü ilkokuldan sonra üç yıl
ara verdiği eğitiminden dolayı
birçok şeyi unutmuş, bu yüzden
ilkokulda öğrendiklerini canlandırmak için, eski ders kitaplarını da çalışmaya başlamıştır.
Olağan üstü çabaları sayesinde
Ahmet ortaokul ve lise eğitimini
Erbil’de tamamlamıştır.
Ancak yine ağabeyinin zoruyla Eylül 1952 yılında Bağdat’a giden
Ahmet, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğine başvurmuştur. Büyükelçi Rahmi Apak, Ahmet’in
başvurusunu kabul etmiş ancak,
süre geçtiği için seneye bu işin
olabileceğini söylemiştir. Evraklarını Ankara’ya gönderen Büyükelçilik, Ahmet’in Türkiye’de
burslu olarak okumasını sağlamak için 1953 yılının Ağustos
ayında başvurmasını ve sonucu öğrenmesini söylemiştir. Bu
yüzden bir yıl beklemek zorunda kalan Ahmet, lise diploması

Dr. Ahmet Telaferli ile eşi Gülenay hanımın düğün
merasimi. (İstanbul Hilton, 1960)
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ile Erbil’de Müdiriyet İnhisar alTıbığ (Tekel Müdürlüğü)’da tayin
olmuştur.
Ağustos 1953 sonlarında tekrar
Bağdat’a gelen Ahmet sonucu
öğrenmek için Büyükelçiliğe
başvurmuştur. Ancak henüz cevap gelmediği için beklemesi
gerekmiş. Ahmet de Elçilik sekreterine Bağdat’ın Reşit caddesinde üniversite öğrencilerinin
oturduğu Zahavi kahvesinde her
gün arkadaşları ile birlikte oyalandığını söylemiştir.
Ahmet, Reşit caddesindeki Zahavi
kahvesinde vakit geçirirken, bir
gün bir elin omzuna dokunduğunu hissedince dönüp bakmış
ve gelen kişinin Büyükelçilik
sekreteri olduğunu görmüştür.
Hemen ayağa kalkan Ahmet’
sekreter “Büyükelçi kahvenin
önünde arabada sizi bekliyor”
deyince, yerinden fırlayan Ahmet, kahvenin önünde ve makam arabasının içinde bekleyen
Büyükelçi’ye doğru koşmuştur.
Gerçekten Büyükelçi müjdeli
haberi vermek için gelmiş ve
Ahmet’in yüksek öğrenim için
Türkiye’den kabul aldığını bildirmiştir. Ahmet’i makam arabasına alan Büyükelçi, onu elçiliğe
kadar getirmiş ve kabul evrakını
kendisine teslim ederek, yüksek
tahsil için hemen Türkiye’ye hareket etmesini söylemiştir.
Böylece Türkiye’ye okumak için
seyahat eden Ahmet önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine
burslu öğrenci olarak kaydolmuştur. 1954 yılında üçüncü
sınıfı bitirince, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine yatay
geçiş yapmıştır. Mezun olmasına bir ay kala, fakülte sekreteri
Sait Beyi ziyarete giden Ahmet’e
Sait Bey mezun olunca ne yapmayı düşündüğünü sormuştur.
Ahmet de “memlekete dönüp
çalışmaya başlayacağım” deyince, Sait Bey ihtisas yapmadan
dönmesinin doğru olmadığını
30
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söyler. Ahmet “bir ay sonra mezun olacağım ve artık bursum
da kesilir, ailemin beni okutması zor”, deyince, Sait Bey “sen
karışma, mezun olmadan önce
sana ihtisas bursu verilmesi için
yazını Ankara’ya gönderirim.
İhtisas yaparken de hastanede
sana bir oda ayarlarız” demiştir. Gerçekten de Sait Bey ona
burs tahsisi için yazı yazar. Birkaç hafta sonra ihtisas bursu
da tahsis edilen Ahmet 1958’de
mezun olunca, Tıp Fakültesinde
Dâhiliye bölümünde ihtisas yapmaya başlamıştır.
İhtisas yaptığı sıralarda Gülenay
Bartu hanımla tanışmıştır. İzmir’in
tanınmış soylu bir ailesine mensup olan Gülenay Bartu Hanım ile
hayatını birleştirmeye karar vermiştir. Hilton Otelinin Şadırvan
Salonunda 1960 yılında yapılan
düğün töreni ile evlenmiştir. Oğlu
Bora 1961 yılında İstanbul’da
doğmuştur.
İhtisasını 1962 yılında tamamlayan
Dr. Ahmet memlekete dönmüştür. Bağdat’ta 4 ay süreyle askerî
doktorluk eğitimi yapmıştır.
Daha sonra Musul Askerî Hava
Üssüne doktor olarak atanmıştır. 1965’te terhis olmuş ve 5-6
ay süreyle Telafer’de serbest
olarak doktorluk mesleğini sürdürmüştür. Ardından rahmetli
Dr. Merdan Ali’nin himmetiyle
Telafer Cumhuriyet Hastanesine
tayin olmuştur. Hastanenin hem
müdürü, hem de doktoru olmuş
ve hemşehrilerine hizmet ve
yardımda bulunmuştur. Öğlene
kadar hastanede çalışan Dr. Ahmet, akşamları da muayenehanede hastalara bakmıştır.
1965 yılında eşini doğum yapmak
üzere Telafer’den İstanbul’a
göndermiştir. Böylece ikinci
çocuğu olan Meltem 1965’te
İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Ailesi ile birlikte Telafer’de kalan
ve memleketine hizmet eden
Dr. Ahmet, her zaman hemşeYıl/Year 16 السنة
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rilerinin yardımına koşmuş ve
onların sorunlarını çözmeye çalışmıştır. Hemşerisi olan halk şairi Felekoğlu’nu hastaneye almış
ve yanında kâtip olarak çalıştırmıştır. Mavıllı (Mavili) yani Bektaşi meşrepli Felekoğlu da Dr.
Ahmet’in yanında çalışmaktan
memnun kalmıştır. Telafer’de
1975 yılına kadar görev yapan
Dr. Ahmet, hayatının en güzel
yıllarını memleketinde geçirdiğini ifade etmiştir.
Bu arada Baas yönetiminin baskıları da artmış ve hastane müdürü
olan Dr. Ahmet’i de sıkıştırmaya
başlamıştır. Baasçılar hastanede muzammid (sağlık memuru)
olan birini hastane müdürü tayin edince Dr. Ahmet yıllık iznin
almış ve seyahate hazırlanmıştır.
Böylece kimseye bir şey söylemeden, ailesi ile birlikte yurt dışına seyahate çıkmıştır. Telafer’i
terk etmek zorunda kalan Dr.
Ahmet İstanbul’a gelmiştir. Onun
Telafer’i terk etmesinin anlaşılması, halk arasında büyük üzüntü yaşanmasına yol açmıştır. Sahipsiz kalan Telafer Cumhuriyet
Hastanesinde çalışan Türkmen
personel de dağıtılmış, bu arada
Dr. Ahmet’in ayrılmasına en çok
üzülen şair Felekoğlu da Akra’ya
tayin edilmiştir.
İstanbul’da bir süre işsiz kalan Dr.
Ahmet sıkıntı çekmiş, ancak
vatandaşlığı çıkınca Göztepe
Sosyal Sigortalar Hastanesinde
tayin olmuş ve emekli olana kadar bu görevinde çalışmıştır. Telaferli soyadını alan Dr. Ahmet,
halen İstanbul’da eşi Gülenay
Hanım, oğlu Bora, kızı Meltem
ve torunları ile asude bir hayat sürmektedir. Dr. Ahmet’in
hayatta en büyük desteği eşi
Gülenay Hanım olmuştur. Eşinin millî davasını ve her türlü
nazını çeken Gülenay Hanım Dr.
Ahmet’in yaşadığı memleket
hasreti ve üzüntüsüne de ortak
olmuştur. Ancak Telafer’den ayrı
kalmanın acı ve üzüntüsünü bir
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türlü unutamayan Dr. Ahmet’in
tek tesellisi hemşerilerine yardım etmek ve onların dertlerine
ortak olmaktır. Telafer hasreti
ile bağrına taş basan Dr Ahmet,
gerçekten memleket sevdalısı
olarak örnek bir şahsiyet olmuş
ve Telafer’in bayraktarlığını yapmaktan geri durmamıştır. Bütün
Türkmenlerin saygısını kazanan
ve hepimizin ağabeyi olan Dr
Ahmet, her zaman Türkmeneli
davasının yılmaz ve yorulmaz
bir eri olmanın gururunu yaşamaktadır.
Felekoğlu’nun Dr. Ahmet’e
İki Mektubu ve Bir Şiiri
Dr. Ahmet Telaferli İstanbul’a
yerleştikten sonra Felekoğlu
ile mektuplaşmıştır. Kendisine
yazılan iki mektup ile bir şiiri
Dr. Ahmet bize tevdi etmiştir.
Felekoğlu’nun Dr. Ahmet’e yazdığı iki mektup ile şiiri aşağıya
alıyoruz.
Birinci Mektup
Vefalı Kardaşım Dr. Ahmed huzuruna candan saygılar sunar ve
sağlık esen[lik] dilerim. Sen gideli diyebilirim belki bir an fikrimizden gönlümüzden eğlenceli
hayalin çıkmamıştır. Biz seni her
zaman yâdlarız. Nakil meselesi
ise itiyadî (normal) olarak her
muvazzafın (memurun) önünde
nakil vardır. Irak vatanıdır. Her
harda olursa aynı yurdumuzdur,
devlete hizmet yaparız. Devlete ve millete ve yurda ihlâsımız
aynı ihlâstır değişilmez. Ve inşallah ümit ederiz her işi hoş olur.
Ama biz şimdi senin Telafer’e
dönmenizi isteriz.
Akra’da hemen Dr. Leys Avcı müdir müsteşfe (hastane müdürü)
olur. Mektubunu kendi eliyle getirdi. Mektubu görürken bende
bir sevgi mihracanı oldu. Okudum ve Dr. İlyas’a da daynası
(ertesi) gün verdim. Çünkü aynı
günde Akra’da bulunmuyordu.
Ve Şevket’i sorarsanız, Şevket
Kerkük’te Cündi kâtip olarak
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çalışıyordu. Bize her ay onbeş
yirgirmi dinar gönderir. Şükür
olsun Allah’a. Çocuklar çokturlar. Bir kız daha yengi dünyaya
geldi şükür olsun. On üç çocuk
oldular. Kundura, kaput, içlik
(fanila), kurşak, çeket (ceket),
köynek, çorab, lastik-mastik,
çuklet, hamız-hulu, kremistik
(ice krem) başkasın saymağa
halim yoktur. Allah’ın atasının
bilmem harasını…
Ben nakil olan günlerde tam bir ay
iltihak etmedim. Ama sorası hiçbir çare olmadı iltihak etmedim.
Müsteşfe müdürü bence çok
yardım ve müsaadede bulundu.
Leys Celal Avcı çok sevilen candır.
Felekoğlu
Not
Şiiri yazarken vaktim düzen değildir. Eğer kusurumuz var ise geçmeye rica olunur. Felekoğlu
Dr. İlyas Baydan sana selamlar
vardır. Ve aynı şiiri Latince Dr.
İlyas’a yazdıracak oldum. Size
gönderiyorum. Ve Yurt gazetesine Irak’ta aynı şiiri verecek oldum. Dr. Ahmet’e karşılık olarak
“Gel Artık Gel”
Son olarak size şan ve esen günler
dilerim. Irak’a dönmenizi ümit
ederim.
Muhlis kardaşınız. Felekoğlu
Akra Hastahanesi, 2.4.1976
İkinci Mektup
Sayın Bora(n) babası sizleri candan selamlarken sizlere dünya
boyunca sağlıkla yüksek say(g)
ılar dilerim efendim. Ben Akra’da
olarken değerli mektubunuzu
aldım çok sevindim ve memnun
kaldım ve isteğinize göre bir şiir
size armağan ettim. Şiiri mektupla size gönderdim. Ama mektubun posta tarafından size ulaşıp
ulaşmamasına iman edebilmedim. Tekrar mektubu size arkadaş Mustafa Bağçe ile gönderiyorum. Aynı şiiri size yadigâr olarak
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gazeteye vermek arzusundayım.
Mektup size ulaşırken bize ulaşmasına cevap beklemekteyim ve
değer[li] bir salığ (haber) vereyim. Ben Akra’da beş ay kaldıktan sonra Musul’a Nebi Yunus
devresinde İyadet el-Merkeziyye
el-Tıbbıyya al-Şarkıyya’ya nakil
oldum. Son olarak size sağlık ve
varlık dilerim. Şan ve esen günler
umarım.
Felekoğlu-Telafer, 27.5.1976
Dr. Ahmet’e Karşılık
Gel Artık Gel
Sen gideli nece çağlar
Geçti birçok zaman oldu
Döktü yaprağını bağlar
Hazan vurdu viran oldu
Dal budağlar kaldı yoksul
Ötmez oldu kumru bülbül
Boyun salladı gonca gül
Eğdi dalın çöğen oldu
Mektup yazdı bana sonda
Azarın on sekizinde
Geldi ayın otuzunda
Dedim hoş armağan oldu
O dem mektubunu aldım
Okurken sevdaya daldım
Sanki gördüm seni buldum
İçimde mehracan oldu
Diyorsun aldırma dayan
Aldırmam el verse zaman
Geçer bulut her toz duman
Bakarsın dünya şan oldu
Hastaların vaya koşmuş
Diyorlar dert bize koşmuş
Doktor Ahmet neden küsmüş
Gelmese hal yaman oldu
Kimi diyer gitti gelmez
Kimi diyer döner kalmaz
Gerçeğini kimse bilmez
Köylülerde güman oldu
Felekoğlu bir dinle dal
Yeter oldu gel artık gel
Hastalara bak bunda kal
Belki sağlık düzen oldu
27.8.1976
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Türkmenlerin
14 Temmuz Travması
Can HASASU
Türkiye Iraklı Kürtler ile ilişkileri
daha da geliştiriyor. Ama Türkmenler Erbil’e hâlâ mesafeli.
Birçok Türkmen’e göre Bölgesel Kürt yönetimi ile olan siyasi
soğukluğun sebebi güvensizlik.
Güvensizliğin kaynağı ise pek bilinmeyen tarihi bir olay
21 Temmuz 2014
Muhabir
Kerkük’ün tam merkezinde, Atlas
Caddesi’nin başında bir heykel
kenti ziyaret eden herkesin dikkatini çeker. Bronzdan yapılma
‘duran adam’ heykeli, 50 yıldır
Kerkük Kalesi’nin tam karşısında, yüzü Bağdat’a dönük bir
şekilde sessizce bekliyor. Baas

Emekli Tuğgeneral Dr. Suphi Nazım Tevfik
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yönetimi tarafından dikilmiş olmasına rağmen, Saddam rejimi
sonrası yıkılmayan tek heykel.
Ancak Kerkük kentinin en trajik
günlerinden birine ithaf edilen
bu heykelin hikâyesini Türkmenler dışında çok az kişi bilir.
Kaidesiyle birlikte beş buçuk metreyi bulan heykel Kerküklü Türkmenlerin tanınmış liderlerinden
Ata Hayrullah’a ait. Hayrullah,
14 Temmuz 1959 günü evinden
alınmış ve Kerkük kışlasında
ayaküstü yargılandıktan sonra
öldürülmüştü. Ata Hayrullah’ın
cesedi kışla önündeki direklerden birine asılarak çürümeye
terk edilmişti. Resmi rakamlara
göre Hayrullah ile birlikte toplam 31 Türkmen’in öldürüldüğü olay, Irak Türkleri tarafından
‘Kerkük Katliamı’ olarak bilinir.
Türkmenler, milliyetçi Kürtleri
bu olayların faili olarak suçluyor.
Birçok Kerküklü bu olayı Türkmen siyasetçilerin günümüzde
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne
duyduğu güvensizliğin çıkış noktası olarak tanımlıyor. Al Jazeera
Türk 55 yıl önce meydana gelen
olayı tanıklarına sordu.
Hem tanık oldu hem de araştırdı
Emekli Tuğgeneral Suphi Nazım
Irak ordusunun en seçkin birliği
olan Cumhuriyet Muhafızları’na
girmeye hak kazanmış tek Türkmen subay. Kerkük’te yaşanan
14 Temmuz 1959 olayına tanıklık ettiğinde henüz 14 yaşındayYıl/Year 16 السنة
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dı. Yıllar sonra harp akademisine girdi ve bir subay olarak Irak
ordusuna katıldı. 1988 yılında
emekli olduktan sonra Bağdat’ta
bulunan Arap Tarihi Yüksek Araştırmalar Enstitüsü’nde çalıştı.
Üçü askeri alanda olmak üzere
19 kitabı bulunan Nazım’ın en
titizlikle araştırdığı konulardan
biri de genç yaşta tanıklık ettiği
14 Temmuz 1959 Kerkük olayları:
“O yaşıma kadar hiçbir şiddet
olayına tanık olmamıştım. Hayatımda ilk ölü insanı o zaman
gördüm. Daha sonra askerlik
kariyerim boyunca başka ölmüş,
öldürülmüş insanlar da gördüm.
Ama Kerkük katliamındaki kadar
hunharca işlenmiş cinayete tanık
olmadım. Cesetler direklere asılıyor, halka ibret olsun diye araçlarla sokaklarda sürükleniyordu.
Bazı kurbanlar zıt yönlere giden
iki araca bağlanarak parçalandı.
İnsanların böylesine vahşice öldürülmesi o zamanlar Kerkük’te
şok etkisi yaratmıştı. Amaç da
oydu zaten. Türkmenleri korkutmak ve onları Kerkük’ten kaçmaya zorlamak”
Her şey askeri darbeyle başladı
14 Temmuz 1958 tarihinde Irak’ta
kraliyet yönetimini darbe ile
deviren General Abdülkerim Kasım, devrimin ilk yıllarında karşı
devrimciler olmasından endişeleniyordu. Kanlı bir şekilde ele
geçirdiği iktidarı kaybetmemek
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için en ufak bir ihtimali bile ciddiye alıyordu. Gününü savunma
bakanlığında geçiren Iraklı darbeci general, kendisini devirme
hazırlığı içindeki gruplarla ilgili
gelen her ihbarı değerlendiriyordu. Mart 1959’da Musul’da
Albay Abdülvahap El Şavvaş’ın
darbe girişimini ilk günde bastırmayı başaran Kasım, Kerkük’te
bulunan 4. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nazım Kazım el
Tabakçalı’nın da aynı planın bir
parçası olduğunu öğrenince
yerine yeni bir komutan atadı. Silah arkadaşları tarafından
Stalin’den daha çok komünist
olarak tanımlanan Tuğgeneral
Davut El Cenabi’yi. O dönemde
Irak Komünist Partisi de Arap
milliyetçisi Baas yanlılarına karşı darbeci General Abdülkerim
Kasım’ı destekliyordu. Komünist
Partisi üyeleri ve milis güçler
Musul’da üç gün boyunca terör
estirdi. Ordu müdahale edene
kadar kentte yağma ve öldürme
olayları yaşandı. Musul’dan sonra gözler Kerkük’e çevrildi.
Emekli Tuğgeneral Suphi Nazım o
dönemi şöyle anlatıyor:
“Cenabi göreve geldikten sonra Komünist Partisi’ne ve Kürt
gruplara geniş özgürlükler tanıdı ve Türkmenleri de Osmanlı’nın
ve Türkiye’nin uzantısı olarak
gördüğü için sıkboğaz etmeye
başladı.”
Olaylar planlıydı
Emekli Tuğgeneral Nazım, uzun
yıllar 1959 Kerkük olaylarını
araştırdı. O döneme ait askeri
ve sivil belgeleri inceledi, tanıklarla bizzat görüşme fırsatı
buldu. Ona göre 14 Temmuz
Kerkük olayları Türkmen halkını
korkutmak ve yıldırmak için aylar öncesinden planlanmıştı:
“Kerkük katliamı, 14 Temmuz
1959 günü kendiliğinden başlamış bir olay değildir. Hazırlıkları
çok daha önceye dayanan planlı
bir eylemdir. General AbdülkeKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

rim Kasım’ın 1958 darbesinden
sonra Irak’ta olağanüstü askeri
bir yönetim vardı. Bu da ordunun günlük yaşamdaki rolünü
arttırmış, sivillerin yasal birçok
güvencesini elinden almıştı. Bu
nedenle de ordu güvenlik tehdidi görmesi halinde istediği evi
basıp arama yapabiliyordu. 14
Temmuz öncesi dönemde, bu
türden baskınlarla Türkmenler
tamamen silahsızlandırıldı. Ruhsatlı silahı olanın ruhsatı geri
çekildi, ruhsatsız silahı olanların
bazıları baskınlar sonucu tutuklandı. Baskında ele geçmesin
diye de birçok kişi silahlarından
kurtulmak zorunda kaldı. Ordunun kriterleri o denli sıkıydı
ki evlerde büyük bıçak bile kalmamıştı. Çünkü büyük bıçaklar
kesici silah olarak değerlendiriliyordu. Tabii bu silahsızlandırma
hamlesi yalnızca Türkmenlere
yönelikti. 14 Temmuz günü gördük ki diğer kesimler o zamana
kadar bilmediğimiz silahlarla
donanmıştı.”
Nazım’a göre silahsızlandırma
muhtemel bir Türkmen direnişinin önüne geçmek için planlanmıştı. Kerkük’teki 4. Tümen’in
başına geçen Tuğgeneral Davut
El Cenabi Irak Komünist Partisi
ile tam bir işbirliği içindeydi ve
Kerkük’e hakim olma arzusundaki Kürt milliyetçileri de onlar için
iyi bir partner oldu. Ama Türkmenler silahsız olarak da risk
olmayı sürdürüyordu. Nazım’a
göre planın ikinci kısmı bu noktada devreye giriyordu:
“Katliamın planlı yapıldığını gösteren bir diğer konu da sürgünlerdi. Türkmen komutanlar, müdürler ve memurlar ya emekli edildi
ya da Kerkük’ten uzağa sürgün
edildi. Kıdemli subayların çoğu
emekli edildi. Genç Türkmen
subaylar Kerkük’ten uzak bölgelerde görevlendirildi. Avukatlar,
ticaret erbabı ve Kerkük’ün eşrafı hükümet karşıtı olma suçlamasıyla, birkaç hafta gözaltında
Yıl/Year 16 السنة
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BİLGESAM’ın Ortadoğu uzmanı Ali Semin
kaldıktan sonra sürüldüler. Memurlarsa sürgün edilemedikleri
için tayinlerle uzaklaştırılmaya
başlandı. Aniden gerçekleşen
bu sürgün olayı nedeniyle birçok
aile erkeksiz kalmıştı. Çocuklarının eğitim durumu ve evlerini
birdenbire taşıyamadıkları için,
sürgün edilen birçok Türkmen,
ailelerini Kerkük’te bıraktı ve
yeni görev yerine tek başına gitti. Türkmenlerin önemli isimlerinin kentte olmayışı, katliamla
ilgili yapılan hazırlıklardan haberdar olmamalarına da neden
oldu.”
Devrimin yıldönümünde can pazarı
Türkmenler Abdülkerim Kasım
darbesinin yıldönümünde Irak
genelinde yapılacak kutlamalara katılma konusunda müteredditti. Ancak 14 Temmuz öncesi Davut El Cenabi’nin aniden
Bağdat’a çağrılması ve sürgündeki Türkmenlere af çıkması büyük sevinç yarattı. Bunun üzerine Türkmenler, devrimin birinci
yıldönümü kutlamalarına katılmaya karar verdi. Büyük paralar
harcanarak sokaklar süslendi,
çocuklara ve büyüklere yeni elbiseler dikildi. Ama Türkmenler
o gün kendilerini neyin beklediğini tahmin bile edememişti.
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Emekli Tuğgeneral Nazım, o gün
kardeşi ve kuzeniyle birlikte törenleri izliyordu:
“Köprünün üzerinde kale tarafından gelecek tören kortejini bekliyorduk. Sürgünden yeni dönen
amcalarım da kortejdeydi. Onları görmek ve selamlamak istiyorduk. Kortej köprüyü henüz
geçmişti ki iki el silah sesi duyuldu. Her şey ondan sonra başladı. Bir anda kortejin içindeki
bazı gruplar çıkardıkları sopa ve
silahlarla sağa sola saldırmaya
başladı. Daha sonra anladık ki o
iki el silah sesi aslında operasyonu başlatan sinyaldi. ”
‘Failler özür dilemeli’
Kerkük’te meydana gelen bu olay
kentin iki etnik grubu arasındaki uçurumu daha da büyüttü.
Kasım 1958 yılında, sürgünde
olduğu Sovyetler Birliği’nden,
Abdülkerim Kasım’ın davetiyle
Irak’a dönen Kürt lider Molla
Mustafa Barzani’nin bir Bağdat
dönüşü Kerkük’e de uğraması
kentte Türkmenler ve Kürtler
arasındaki gerginliği artırmıştı. Arap milliyetçisi Baas Partisi
muhalefetine karşı Irak Komünist Partisi ile işbirliği içinde olan
Kasım, o zamana kadar Sovyetler Birliği’nin himayesinde olan
Mustafa Barzani ile stratejik bir
ortaklık yaparak iktidarını daha
da güçlendirmek istiyordu. Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP)
Barzani Rusya’dayken kurulmuş,
Kerkük’te de faaliyet gösteriyordu. Türkmenler Baas yanlısı
olmamalarına rağmen Kasım,
Irak Komünist Partisi ve KDP ile
de aynı safta yer almıyorlardı.
Kerkük’te Türkmenler, iktidar
için güçlerini birleştirenlerin
gözünde muhalifti. İktidarın
milis gücü olan “Halk Direnişi”
Kerkük’te büyük bir çoğunlukla Kürtlerden oluşmaktaydı. 4.
Tümen, Irak Komünist Partisi
destekçisi bir askerin komutasındaydı.
Kerkük Vakfı G. Sekreteri Prof. Dr.
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Suphi Saatçi, 1959 Kerkük olaylarını Türkmenler için dönüm
noktası olarak görüyor. Saatçi’ye
göre Türkmenler bu olay nedeniyle Kürt partilere güvenmiyor:
“Irak Komünist Partisi lideri Adil Abdülselam, ki daha sonra idam edildi, anılarında ‘Kürt militanlar bizi
aldattılar ve katliamı Komünist
Partisi’nin üzerine yıktılar. Oysa
biz böyle yapmayacaktık’ diyordu.
Zaten bu olaydan sonra Komünist
Partisi Irak’ta büyük bir darbe
yedi. Abdülkerim Kasım’ı destekliyorlardı ama bu olaydan sonra
Kasım da onlarla ilişkilerini kesti.
Bağdat’ta Mar Yusuf Kilisesi’ndeki
tarihi konuşmasında ‘Bu vahşeti
Moğollar bile yapmadı’ diyerek
Kerkük katliamı ile ilgili kendisine
ulaştırılan fotoğraflara tepki göstermişti. Bu katliamın acı hatırası
nedeniyle Türkmen siyasiler belli
kesimlerle görüşürken tutukluk
gösteriyor. ‘Aman dikkat, bunlara
güven olmaz!’, ‘Sabıkalı bunlar!’
ihtiyatı ile hareket ediliyor. İnsan
hata yapabilir ama sonra en azından özür dileyebilir. Bize karşı bu
olayları yapanlar da hiçbir zaman
özür dilemediler. Böyle bir şeyi
kabul etmeye yanaşmadılar. Kürdistan Parlamentosu’nun açılışında Barzani, 1996 yılında Saddam
güçleri ile işbirliği yaparak, Talabani güçlerine karşı savaştığı için
özür diledi. Bizden de hâlâ böyle
bir özür dilenmediği için Türkmen
toplumu Kürt siyasilere güvenemiyor ve sıcak bakmıyor.”
‘Tarih mi tekerrür ediyor, hatalar
mı ?’
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM)’inde
Ortadoğu uzmanı olarak çalışan Ali Semin 1959 olaylarının
yalnızca Kerkük Türklerini değil,
Irak’ta yaşayan tüm Türkleri etkilediğini düşünüyor:
“Türkmen-Kürt ilişkilerinde 1959
ciddi bir sorundur, dönüm noktasıdır. Türkmen siyasiler bu acı
deneyim nedeniyle Kürt muhaYıl/Year 16 السنة
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taplarına karşı ihtiyatlılar. Bütün bunların üzerine Kürt yönetimi bir de ‘Kerkük’ü Kürdistan’a
bağlayacağız’ diye açıklama yapınca, sorunun çözümüne katkı
sunmuyor. 1924’te ve 1946’da
da Kerkük’te Türkmenleri hedef
alan şiddet olayları meydana
gelmiştir. 1959 Kerkük Katliamı
bunun en büyüğüdür. Ama günümüzde, özellikle de 2003’ten
sonra Iraklı Türklere yönelik adı
konulmamış en büyük katliam
uygulanıyor. Suikastlar, bombalı
saldırılar ve adam kaçırmalar…
Tuzhurmatı, Kerkük ve Telafer
gibi bölgelerde bunu türlü çeşitleriyle görüyoruz. Bütün bunlar
Türkmenleri yaşadıkları yerleri
terk etmeye ve onları korkutmaya yönelik eylemler. Türkmenlere ölümü gösterip sıtmaya razı
etmek istiyorlar. Türkmenler can
derdine düşüp asıl meselelerini
unutuyor. Kerkük katliamının
belgeleri var. Bunun uluslararası
mahkemelere taşınarak belgelenmesi gerekir. Hukuki olarak
belgelenmesi halinde tazminat
ödenmesi bile gündeme gelir.
Böylece Türkmenler bu olayların
etkisinden kurtulup kendi sorunlarına yönelebilirler. Kürtler,
Araplar ve Irak’ta yaşayan diğer
unsurlarla daha sağlıklı bir ilişki
kurabilirler.”
14 Temmuz’dan sonra
Abdülkerim Kasım 8 Şubat 1963
günü yönetimine karşı ayaklanan Baasçılar tarafından öldürüldü. Üç gün süren olaylarda
Kasım’a iktidarı boyunca destek
veren yüzlerce Irak Komünist
Parti üyesi öldürüldü. 14 Temmuz olayları öncesi Kerkük 4.
Tümen Komutanlığı’nı yapan
Davut El Cenabi, Bağdat’taki
evinde öldürüldü. Yönetime
gelen Baas Partisi 14 Temmuz
Kerkük olaylarıyla ilgili dosyaları yeniden açtı ve mahkemece
suçlu bulunan 28 zanlı Haziran
1963 tarihinde kentin üç ayrı
meydanında halka açık bir şekilde idam edildi.
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı
Erşed Salihi, 14 Temmuz olayları anısına yayınladığı mesajda
1959 yılında olduğu gibi 2003
Nisan ayından sonra Irak’ta yaşananların yine Türkmen liderlerini yok etmeyi, halkını yıldırmayı, ekonomik ve toplumsal
açıdan zayıflatmayı amaçladığını
belirtti. Salihi, Irak’taki tüm siyasi partileri, Kerkük’teki kardeşliği baltalamak isteyenlere fırsat
tanımadan Kerkük katliamını
kınamaya çağırdı.
Al Jazeera Türk’ün sorularını yanıtlayan Salihi, son dönemde
Irak Ulusal Meclisi’ne getirilen
ve 1963 yılında idam edilen Komünist Parti üyelerine siyasi şehitlik statüsü vermeyi öngören
tasarıyı değerlendirdi:
“Abdülkerim Kasım döneminde
belli politik akımlar arasında
çatışma vardı. Baas Partisi, Irak
Komünist Partisi’ni hasım olarak görüyordu ve kanlı olaylar
yaşandı. Bazı arkadaşlar 1963
yılında idam edilen Iraklı komünistlere iadey-i itibarda bulunulması ve siyasi şehit olarak değerlendirilmeleri için Irak Ulusal
Meclisi’ne başvuruda bulundu.
Biz Türkmenler ne komünistlere, ne de diğer siyasi gruplara
karşıyız. Her türlü siyasi görüşe
saygılıyız. Ama Kerkük’te 1963
yılında idam edilen 28 kişinin
hükmü siyasi görüşlerinden dolayı değil işledikleri sabit bulunan cinayetlerden dolayı infaz
edildi. Parlamentonun Türkmen
vekilleri olarak, iadey-i itibar
kapsamına alınacak kişilerin cinayet hükmü yememiş olması
gerektiği şartını ekledik. Amacımız masum insanları öldüren
katillerle yaşamını siyasi görüşü
uğrunda feda etmiş insanların
aynı kefeye konulmamasıdır.”
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

KERKÜK ŞEHİTLERİNİ ANMA DUASI
Allah’ım,
Bin dokuz yüz elli dokuz yılı, 14 Temmuz gününde
Tarihi Türkmen şehri Kerkük’te meydana gelen
Türk ve İslam düşmanları tarafından hunharca şehit edilen
Aziz Türkmen liderlerinden Ata ve İhsan Hayrullah kardeşlerin
Kasım Neftçi ve diğerleri ile birlikte toprağa düşen
Kerkük Davasına yaptıkları hizmetlerle övülen,
Kerkük Katliamında şahadet şerbetini içen aziz Türkmen liderlerinin
Kabirlerini nurlandır, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
Avcılardan iki kardeş olan Mehmet ve Selahattin
Kerkük’ün yiğit evlatları Osman Hıdır ve Cahit Fahrettin
Ki şahadetlerine ağladı semavat-ı zemin
Cennette onlara yoldaş olsun şühedayı feth-i mübîn
Kimsesiz kalan aziz Türkmen soydaşlarımıza Ya Rab sen ol muin
Cümlesine mahşer günü rahmet kıl ya Rabbülalemîn
Kerkük Katliamında şahadet şerbetini içen aziz Türkmenlerin
Kabirlerini nurlandır, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
Din ve millet yoluna canlarını siper eden
Kerkük uğruna anadan, yardan ve dahi serden geçen
Toprakları, vatanları ve namusları için direnen
Kimi sokaklarda motorlu araçlarla sürüklenen, kiminin gözleri oyulan
Kimi elektrik direklerine asılan, kimi diri diri toprağa gömülen
Üç gün üç gece süren can pazarında can veren
Kerkük Katliamında şahadet şerbetini içen aziz Türkmenlerin
Kabirlerini nurlandır, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
Baba Muhtar Fuat’ın dünyada yoktu bir arzusu
Kara bir sayfa yazıldı o gün insanlık yazısı
Nihat, Cihat ve Emel adlarında üç kuzusu
Günlerce dinmedi Kerkük’ün sızısı
Henüz on iki idi yaşı Emel’in
Mermilerle kalbura döndü başı Emel’in
Kerkük Katliamında şahadet şerbetini içen aziz Türkmenlerin
Kabirlerini nurlandır, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
Allah’ım,
Türkmen katliamına kimse kulak asan olmadı
Türkmenlerin yarasına merhem basan olmadı
Göklere çıkan feryatları duyan olmadı
Türkmenlerin çilesi neden dolmadı
Allah’ım bu mazlum millete sen kıl bir çare
Zulümden baskıdan ciğerlerimiz oldu pare pare
Sana sığınır sana yönelir her bir biçare
Dayanılmaz Allah’ım bunca ah ü zara
Türkmen şehitlerini anıyoruz onlara merhamet
Yüce Allah’ım Müslümanlara sen gönder rahmet
Sana yalvarıyoruz, sana sığınıyoruz
Kerkük’e medet Türkmeneli’ne imdat diyoruz
Büyük Allah’ım
Kerkük Katliamında şahadet şerbetini içen aziz Türkmenlerin
Kabirlerini nurlandır makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
13.07.2014 Yazan: Ahmet YÜTER
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Haşim Nahit Erbil’in Şiirleri
Üzerine Değerlendirmeler-2
Veysel ERGİN
Bir önceki yazımızda, Haşim Nahit Erbil’in şiirlerinin biçim yönünden incelemesi üzerinde durmuştuk. Bu
yazımızda da, Haşim Nahit Erbil’in şiirlerinin tematik
incelemesini toplu değerlendirme şeklinde sunmaya çalışacağız.
B-Şiirlerindeki Muhteva Özellikleri
Şiirin ana unsurlarından birisi, hiç kuşku yok ki, mana
yani muhtevadır. Okuyucu ile duygu ve düşüncelerini paylaşmaya şairi zorlayan şey; ona bu edebî metni
ilham eden “muharik (tahrik edici)”1 unsur ya da unsurlardır. O halde şiirde muhteva deyince, üzerinde
söz söylenen konulardan ziyade, muhtevadaki ilham
verici tahrik unsurlarından bahsetmek daha isabetli
olacaktır.
Her şairdeki bu ilham kaynaklarını, “1-Şairin dış âlemi
algılayışını gösterenler, 2-Şairin iç âlemini (duygu
dünyasını) yansıtanlar, 3-Şahsî veya toplumsal olaylarla yoğrularak, şairin düşünce dünyasına ait verileri okuyucuya aktaranlar” şeklinde sınıflandırmak
mümkündür. “Bireysel duyuştan toplumsal kaygılanmalara” doğru genişleyen bu muhteva derinliğine, birkaç başlık altında ve daha yakından bakalım.
I-Bireysel Duyuşa Dair Temalar Genelde Ahmet Haşim, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin etkisiyle kaleme alınan bu parçalar; Edebiyat-ı Cedide ve özellikle
Fecr-i Ati şiirlerindeki temel felsefede görüldüğü
üzere, seyredilen manzaranın ardındaki renkli ve
hareketli tabloları, yani görünenden ziyade hissedileni anlatır.
1-Kaçış Alanları Erbil’in şiirleri; hemşerisi Ahmet
Haşim’de olduğu gibi, gündelik hayatın gerçeklerinden, somut dünyadan ve toplumdan kaçışın ifadesidir. Bu kaçış alanlarının başında da, “akşam” ve
“gece” gelmektedir.
1 Prof. Dr. Şerif AKTAŞ, Şiir Tahlili “Teori-Uygulama”, Akçağ Yayı ları, Ankara 2009; Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ, Metin Tahlillerine Giriş
“Şiir”, Fakülte Kitabevi, Isparta-2002
36
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Şairin zaman zincirinin akşam halkasına olan eğilimi,
dönemin şiir zevki doğrultusunda, realiteden (visionel) ziyade duyulan ve yaşanılan (expressional) bir
“ân”ın terennümünden ibarettir. Üç şiirine “Akşam”
ismini veren şair; “Temasil-i Şuun” serisinin ilk şiirinde “Akşam”ı, renk cümbüşünü andıran zümrütten
bir saray şeklinde tarif eder. Deste deste dökülen bu
kırmızı ve kokulu ışık demeti; gökyüzünde akıp giden rengârenk gösteriş ırmağını andıran haliyle, insanı tüm sıkıntılarından alır ve huzur dolu bir âleme
kaçırır:
“Âsumân, kasr-ı zeberced gibi merî… Ve onun
Zîr-i pâyında muallâk sarı tül perdelerin
Arkasından; (mütenevvir, mütegarib, mebhût)
Saçıyor hûr-ı mesâ deste-i mercân, yâkut;
Deste, deste dökülen la’l ü semen, mezc olarak
Cûy-ı âlâyiş elvâna eder müstağrak.”2
Bu manzarayı, parnasyenlerin donuk ve net tasvirlerinden çok öteye götüren şair; göğün karmaşık ve
belirsiz tabakasını yırtarcasına bir ışık ve renk bahçesinden bahseder:
“Sisden işlenme bir hadîka-i şeb,
Yasemîn lerzelerle titreyerek
Katre katre tebellür eyledi hep.”3
İkinci döneme ait şiirinde ise akşam, kanlı kefene benzeyen rengiyle, milletin acılarını hatırlatan bir kızıl
renk demetidir:
“Kanlı bir kefene benzeyen renkle,
Akşamı al, götür, kendin sürükle.”4
Erbil’in şiirlerinde, “akşam”dan sonra başvurulan diğer kaçış alanı da akşam vaktinin uzantısı “gece”dir.
2 Haşim Nahit, Temâsil-i Şüûn-Arzı Filistin’de-Birinci Sahne: A şam, Servet-i Fünun, S: 963, 5 Teşrin-i evvel (Ekim)1325 (1909),
s. 15-16,
3 Haşim Nahit, Akşam, Tetebbu, S: 1, 24 Kanun-ı sani (Ocak)1326
(1910), s. 12
4 Haşim Nahit, Akşam, Yarın, S: 6, 17 Teşrin-i sani (Kasım) 1337
(1921), s.5
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Duyguların bütün yoğunluğuyla hissedildiği zaman
dilimi olan gece; genellikle, karamsarlık ve yalnızlık
vaktidir. Bu temayı “Karanlıklarda, Şehik-i Garam,
Hulul-ı Şeb ve Kamer, Gece ile Ben, Şeb-hûn, Siyah
Taç” şiirlerinde yoğun şekilde işleyen şair; “Temasil-i
Şuun” serisinin ikinci şiirinde, karanlığın boşluğundaki göğün gözyaşı damlasına benzettiği ayın doğuşunu, geceye hayat ve heyecan veren bir ışık dansı
olarak tarif eder:
“Sonra, solmuş ve ağarmış gökden,
Bir şirişk-dâne-i elmâs ile mâh
Eğilir hâke mükedder, gümrâh
Gölgeler, raks-ı giriftiyle hemân
Veriyor mahşer-i eşbâha nihânî halecân”5
Artık gece, tüm koyu karanlığıyla gökyüzündeki saltanatını ilan etmiştir. Ayışığı ve yıldızları saran koyu sis,
reel dünyaya bir ölüm perdesi (kefen) çekip şairin
hayal dünyasının kapılarını aralamıştır:
“Şimdi leylin sönüyor meşâlesi…
Sanki gökden dökülen ebr-i semen,
Sarıyor arza bir efsurde kefen.”6
Şair; gündelik hayat çizgilerinin tamamen silindiği bu
hayalî ve büyülü atmosferde, hayattan somutlanmış
bir halde, bu müphem perdenin arkasındaki acılarını izlemektedir:
“Gök kararmıştı. Ben de bir odanın
Kuytu zulmetlerinde mest-i hüzün
Seyre daldım hayâtımın bu çetîn,
Bu çekilmez reh-i fecâatını…”7
Ayrılık acılarıyla iki büklüm olan şair; öfke gözyaşlarını döktüğü karanlıklara, gök gürlemesine benzeyen
hüzünlerini katar:
“Kaldım zalâm içindeki hecrimle baş başa,
Döktüm dümû-ı kînimi bir ka’r-ı mûhişe,
Kattım ruûdu zulmete hep benliğimde ben.”8
Karabasanlar gibi bütün ruhunu istila eden elemler
karşısında şair, gecenin şefkatli bağrına sığınır ve
yerlere düşmüş bir çocuğa benzeyen ruhuna yardım
etmesi için geceye yalvarır:
5 Haşim Nahit, Temâsil-i Şüûn-Arzı Filistin’de-İkinci Sahne: Hulul-ı
Şeb ve Kamer, Servet-i Fünun, S: 964, 12 Teşrin-i sani (Kasım) 1325
(1909), s. 21
6 Haşim Nahit, Temâsil-i Şüûn-Arzı Filistin’de-Üçüncü Sahne:
Gece ile Ben, Servet-i Fünun, S: 965, 19 Teşrin-i sani (Kasım) 1325
(1909), s. 37
7 Haşim Nahit, Karanlıklarda, Servet-i Fünun, N:930, 12 Mart 1325
(1909), s.318
8 Haşim Nahit, Siyah Taç, Servet-i Fünun, S: 1231, 25 Kanun-ı evvel
(Aralık)1330 (1914), s. 134
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“Ey ma’bed-i der-beste-i vâveyl,
Ey leyl,
Bir tıfl-ı siyeh-pûş, ki bî-kes bu cihanda
Diz üstü düşüp inliyor her gâh eşîğinde,
Kaldır onu dest-i kereminle
âlâmını, hicrânını dinle!”9
Şair; “yalnızlık, keder, elem, karamsarlık, yorgunluk,
marazî aşk” gibi birçok hüznünü paylaştığı gecenin
sona ermesini ve bitmesini hiç istemediği bu gizemli
zaman diliminin tükenişini, güneşin geceden intikamını aldığı gürültülü ve kanlı bir sahne olarak tasvir
eder:
“Hâil parıltılarla koşan zinde gölgeler,
Şehrin şikâf-ı târını savletle yardılar;
Yerler mehîb adımların altında gürledi.
Bir lem’a-i şihâb ile binlerce mâr-ı zer
Cûşanların şebîkesi üstünde titredi.”10
2-Olumsuz-Karamsar Duygulanımlar Gerek kelime
kadrosu gerek muhtevayı sarmalayan hayal dünyası yönüyle Ahmet Haşim’in etkilerini özellikle ilk
dönem şiirlerinde açıkça hissettiren Erbil, “karamsarlık, gam, keder, ümitsizlik, yalnızlık, ölüm” gibi
olumsuz duyguları sıkça terennüm etmiştir. Özellikle
tabiatta uyum içindeki varlıkları gördükçe yalnızlığı artan şair; etrafındaki kalabalıklara rağmen iç
âlemine çöken bu yalnızlığını, Fecr-i Ati’nin “elemmelâl-hüzün” üçgeni çerçevesinde ve müebbet bir
duygu şeklinde izah eder:
“Öpüşür his-i müşterekle umûm:
Kuş, çiçekler, kamer zalâm u nücûm;
Ben bu mahşerde hep başımda elem,
Yine yalnızlığımda tek kalırım.
Ben emînim bu his-i müşterekin
Ben de münkâdıyım bugün ü yârın”11
“Kuytu zulmet, ka’r-ı mûhişe, dest-i intikâm, umk-ı
leyâl, levs arayan ârife-i nahs, leyl-i müzâb, mütekeddir, lahz-ı fücûr, gavr-ı mehcûr, bîm-i zehhâr-ı
cehennem, pür-şetûm gurâb u bûm, ka’r-ı şeb,
zulemâ-yı mel’ûne, tarrâka-i dehhâş” gibi tamamen
karamsarlık halet-i ruhiyesiyle yüklü olumsuz söz
grupları, şairin içinde bulunduğu menfî atmosferi
açıkça göstermektedir. Öyle ki hitap ettiği tüm kavram ve değerler, o uğursuzluğun birer yansımasından ibarettir:
“Ey beldelerin kirli havâsında gezen ses,
9 Haşim Nahit, Şehik-i Garam (Riyah-ı Leyâl Şairine), Servet-i F nun, S: 957, 24 Eylül 1325 (1909), s. 332
10 Haşim Nahit, Şebhûn, İctihad, S: 71, 11 Temmuz 1329 (1913),
s. 1568
11 Haşim Nahit, Karanlıklarda, Servet-i Fünun, N:930, 12 Mart
1325 (1909), s.318
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Dünyâda ne var yoksa müebbed ü mukaddes
Her şeyde birer levs arayan ârife-i nahs;
Sen sus ebediyyen, sana ikrâh ederim ben”12
“Şehik” ve “hıçkırık” kelimelerini, beşerî duyguların
ses tellerindeki melankolik tezahürü şeklinde kurgulayan şair; hıçkırıklarını, ağlaşmaya çağırdığı bir kişi
şeklinde müşahhaslaştırır. Öyle ki bu hıçkırık, olumsuzluk ifade edilen birçok kelimeyle beraber tüm
dünyasını sarmıştır:
“Bir şehka-i mazbûte gibî sîne-i şebde
Merî olan âvâre hayâlet, dil-i şeydâ
Ey çehre-i zerd, ey pür-i zulmetle mükellel
Çarpınmaya mahkûm ü müvekkel ebediyen
Ey gençliğim, ey sen
Gel ağlaşalım, gel!”13
Aynı kelime, şairin milleti adına kaygılanmalarını anlatmak için de kullanılmıştır:
“Dokunma gönlüme gönlüm kırıktır,
Benim gülmem bile bir hıçkırıktır!
Dokunma gönlüme, ey deli rüzgâr
Onun her telinde bir hıçkırık var;
Sallama şu kırık dalı kırıktır,
Düşürdüğün yaprak bir hıçkırıktır.”14
Ölüm duygusunu ise “Hayat ölüm mü demek?” şeklindeki tezat içeren bir soruyla irdeleyen şair; ruh
dünyasındaki bu zıtlığı, evvela etrafındaki varlıkların
soyut dünyasını temaşa ederek aşmaya çalışır:
“Görüyorken gözüm sa’âdetini
Bu muhîtin içinde tut da beni
Bî- nihâyet kuyûda bend ederek,
Sonra; -git!- de… Hayat ölüm mü demek?
Ulu Tanrı! Hayat ölümse, neden
Leb-i eşyâ behîc ü kahkaha-zen
Beni her dem hayata cezb ediyor?”15
Sürekli acı çeken ruhunu kendi varlığından soyutlayarak (tecrit) tasvir eden şair; en büyük acıyı da, bu
ruhunu bizzat toprağa verdiği gün yaşamış ve hayallerini, terk edilmiş hayalî bir beldeye bırakmıştır:

Ölümün asıl acı tarafının, gençliğe ait bir cesedin gömülmesi olduğuna “Defn eyliyorum kûyına bir na’ş-ı
şebâbet” dizesiyle dikkati çeken şair; son nefesinde
dahi olsa, bir şifalı elin dokunuşuyla acılarının biraz
olsun hafifleyeceğini ummaktadır:
“Ey dest-i şifâ-zâ
Gel, kalbimin üstünde biraz dûr
Gel, son nefesim âh-ı garâmınla biterken
Yalnız, ebediyyen
Topraklara medfûn olacak na’şı selamla”17
Şair; mezara girdikten sonra bile, mezarın soğuk ve
ürkütücü manzarasına karşı, ses ve renklerle örgülenen bir tablonun onu yalnız bırakmayacağına inanmaktadır:
“Bir mezârın siyah, soğuk ve derin
Boşluğunda defîn-i samt olurum,
O şeb, ki ben ölürüm,
Bûyâ-rîm
Şehkalar merkadimde titreşsin
Tıpkı bir kandilin ziyâsı gibi
Süslesin ka’r-ı şebi.”18
Şair, ölüm temini, tabiata hareketlilik gelmesini anlatırken;
“Mürde toprak bahâra kalb oluyor,
Sarı atlas yeşille mezc oluyor.”19
“Çırağan” Sarayında binanın alevlerle sarılması sırasında yaşanan hüznü verirken;
“Birdenbire bir lehibe-i ‘atş’le uyandı.
-Gerinde vü dem-beste-i zulmetBir nâliş-i dil çâka koyuldu.
Öldürme, bırak, ey bîm-i zehhâr-ı cehennem,
Öldürme, bırak, leyl-i müneccim,”20
Büyük İskender’in yaptığı vahşeti tasvir ederken de
kullanmıştır:

“Metrûk ilâheler gezinen gamlı bir yere
Defn eyledim hayâlimin âzerde nâşını,
Ben işledim elimle onun seng-i nakşını…”16

“Cehûl insanların hûn-i siyâhından,
Kemiklerden,
Sütun şeklinde bir eserdir ayân oldu
Büyük İskender’in nâmı onun üstünde çınlandı.
Mass oldu sana bir âlemin ceyş-i zer-pûşı
Kavâfille deniz düşman kusar gömdükçe her na’şı

12 Haşim Nahit, Şehik-i Garam (Riyah-ı Leyâl Şairine), Servet-i F nun, S: 957, 24 Eylül 1325 (1909), s. 332
13 Haşim Nahit, Şehîk-i Vâpesin, Servet-i Fünun, S: 968, 29 Teşrin-i
sani (Kasım) 1325 (1909), s. 87
14 Haşim Nahit, Akşam, Yarın, S: 6, 17 Teşrin-i sani (Kasım) 1337
(1921), s.
15 Haşim Nahit, Karanlıklarda, Servet-i Fünun, N:930, 12 Mart
1325 (1909), s.318
16 Haşim Nahit, Siyah Taç, Servet-i Fünun, S: 1231, 25 Kanun-ı

evvel (Aralık)1330 (1914), s. 134
17 Haşim Nahit, Şehik-i Garam (Riyah-ı Leyâl Şairine), Servet-i F nun, S: 957, 24 Eylül 1325 (1909), s. 332
18 Haşim Nahit, Akşam, Tetebbu, S: 1, 24 Kanun-ı sani (Ocak)1326
(1910), s. 12
19 Haşim Nahit, Bahar İçinde Hayal-i Derbeder, Servet-i Fünun, S:
962, 29 Teşrin-i evvel (Ekim)1325 (1909), s. 413
20 Haşim Nahit, Çırağan, Servet-i Fünun, S: 974, 21 Kanun-ı sani
(Ocak)1325 (1909), s. 183-184
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Fecâatler, ölümlerle kuşanmış burc-ı ‘geha’da
Olan sendin o istihkâr eden ‘azminle pâ-ber-câ”21
3-Aşk Ve Kadın Haşim Nahit; ilk dönem şiirlerinde,
Divan şiirinden Fecr-i Ati’ye tevarüs eden hayalî bir
sevgiliyi tasvir eder. Bu sevgili, tüm âşıklara yaptığı
gibi, kendine esir ettiği aşkını terk ederek ona derin
acılar çektirmektedir:
“Görüyorken gözüm sa’âdetini
Bu muhîtin içinde tut da beni
Bî-nihâyet kuyûda bend ederek,
Sonra; -git!- de… Hayat ölüm mü demek?

Kurtar beni ey âlihe-i aşk
îman ü taabbud ederim ben sana ancak.
Ey fevk-i hakâyıkta, bu hîçî-i cihânda,
îkad eden envâr-ı müheykel;
Bir aşk-ı muhayyel”23
Şair; sevdiğini somut olarak tarif ettiği ve “Gülnaz”
diye adıyla hitap ettiği sevgiliye ise, ikinci dönem
şiirlerinden “Vatan Şarkısı”nda yer verir. Kaybettiği
sevgilisinin akıbetini Dicle’den soran Erbil; sevgilisinin yokluğunu, kendi sonu olarak görür:

Lahn-ı ‘aşkın içimde yükseliyor
Ey kadın, sen bu ömr-i derbederi,
Meseddetten cüdâ, siyâh-kaderi
Mest ü şeydâ sürükledin…”
Hâlbuki şair, bir mabedin ilahesi saydığı sevgiliyi hiç
görmeden sevmiş ve nerede olduğunu bilmediği bu
sesin kendisini çağırması için beklemektedir:
“… Ve bu gün
Bir yıkık ma’bedin ilâhesisin,
Ben ki hiç görmeden seni severim,
Bu ibâdetle sarf-ı ömr ederim

“Ey Dicle,
Coşkun Dicle,
Sana geldim bak niçin:
Gönlümde için için
Tutuşan bir ateş var,
Dağ başında güneş var.
Güneş eritmez dağı;
Lakin bir dert ortağı
Hasrete dayanamaz!..
Demek ki öldü Gülnaz!”24

Kâinâtın revâbıtıyla olan
Kayd-ı hissim seninledir ebeden.
Sen, fakat nerdesin ki bilmiyorum,
-Gel!-diyen şüphelerle inliyorum”22
Aşkın en ihtiraslı halini Şehik-i Garam’da tasvir eden
şair; sevgilinin yerine koyduğu geceye yalvarırken,
uzaklarda olan sevgili yerine koyduğu geceyle birlikte ağlaşmayı arzulamaktadır:
“Pîşânî-i sevdâ-yı nihânda
Bağrında yanarken ebedî atş-ı beyâbân
Sermest-şegaf, can veren insana
Ey ismet-i ruh, ey şeb-i îsâra karışmış
Bir gaşy-ı saâdetle sönen nevha ü nâliş,
Sen gel,
Gel ağlaşalım, gel!”
Daha sonra, bu “aşk”ın hayalden ibaret olduğunu “bir
aşk-ı muhayyel” terkibiyle açığa vuran Erbil; Ahmet
Haşim’in “Hayal-i Aşkım” şiirine nazire yaparcasına,
bütün kötülüklerden kaçıp acı çekmeye değecek
gizemli sığınağın ancak ve sadece “aşk” olduğunu
özellikle vurgular:
21 Haşim Nahit, Müdavele-yi Zafer yahud Selahaddin ve İskender1-2, Resimli İstanbul, N:14/15, 5/14 Eylül 1325 (1909), s. 215-217/
s. 229-230
22 Haşim Nahit, Karanlıklarda, Servet-i Fünun, N:930, 12 Mart
1325 (1909), s.318
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“Ey beldelerin kirli havâsında gezen ses,
Dünyâda ne var yoksa mü’ebbed ü mukaddes
Her şeyde birer levs arayan ârife-i nahs;
Sen sus ebediyyen, sana ikrâh ederim ben
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4-Tabiata Ait Unsurlar Haşim Nahit; dönem şiirindeki pitoresk üslup ve empresyonist anlatımın gereği,
şiirine tabiatın değişik görünümleriyle belli kavram
ve zaman dilimlerini alır. Tasvir ettiği ya da hakkında
bahis açtığı veya kısaca değindiği tabiat unsurlarını
da olduğu gibi yani gerçek haliyle değil, genellikle
hüzünlü, kederli, ümitsiz, karamsar ruh haline göre
yorumlayarak sunar. Bu tasvir öğeleri arasında; çeşitli hususiyetleriyle gökyüzü, ay, nehir, bahar mevsimi, camit varlıklar, çöl, rüzgâr gibi unsurlar bulunmaktadır.
Erbil’in şiirlerindeki tabiat izlenimleri arasında, çoğunlukla, gökyüzü ve buna ait tasavvurlara rastlamaktayız. Öncelikle akşamın oluşunu “Saçıyor hûr-ı mesâ
deste-i mercân, yâkût; / Deste, deste dökülen la’l u
semen, mezc olarak / Cûy-ı âlâyiş elvâna eder müstağrak.” dizeleriyle bir renk cümbüşü şeklinde veren
şair; ardından, gecenin hâkimiyetini bir zafer kahkahası olarak tasvir eder ve ayın doğuşuyla bu zaferin
perçinlendiğine dikkat çeker:
“Cevv-i zulmetde -müheyyic ü derînGecenin kahkaha-i ser-bâzı
23 Haşim Nahit, Şehik-i Garam (Riyah-ı Leyâl Şairine), Servet-i F nun, S: 957, 24 Eylül 1325 (1909), s. 33
24 Haşim Nahit, Vatan Şarkısı, Yarın, S: 15, 26 Kanun-ı sani
(Ocak)1338 (1922), s. 6-8.
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Yayılır;
Sonra, solmuş ve ağarmış gökden,
Bir şirişk-dâne-i elmâs ile mâh
Eğilir hâke mükedder, gümrâh
Gölgeler, raks-ı giriftiyle hemân
Veriyor mahşer-i eşbâha nihânî halecân”25
Şair, bu renk cümbüşünü, gökyüzüne asılmış bir zafer
tacı olarak algılar ve kendisine de, bu tacın ışığı altında bir paye biçer:
“Encümle incilâ eden eller, pür-ihtilâc
Örmüş ışıldayan dağınık saçla bir de tâc
Baktım hüvîyetimde yanan kanlı izlere.
Metrûk ilâheler gezinen gamlı bir yere
Defn eyledim hayâlimin âzerde nâşını,
Ben işledim elimle onun seng-i nakşını…”26
Şairin, “ey ma’bed-i der-beste-i vâveyl, dest-i kerem,
ey hûr-i şebistân, ey çehre-i zerd, ey ulu ma’bed, ey
menkîbe-i aşka olan matla-ı hâil,” şeklindeki hitap
bildiren terkiplerle geceye seslenmesi; romantik
duyuşun tezahürü olduğu gibi, tabiat unsuruyla bu
karanlık gece ortamında hissedilen duygu arasında
bir ilişki kurma gayretinin ifadesidir. Şair, “Şimdi leylin sönüyor meş’âlesi… / Sanki gökten dökülen ebr-i
semen, / Sarıyor arza bir efsurde kefen.” dizeleriyle,
gökyüzünde bu duyguları çağrıştıracak bir müphemiyetin oluştuğunu ve bu ortamın devamında da,
dertleşmeye ve teselliye kapı aralandığına dikkat
çekmektedir:
“Bir bûse-i tesrîr ile ey hûr-i şebistân,
Bir dem’-i tazarru’la olan hep sana mâil
Bir çeşm-i şegafdır onu sen sil.
Gel ağlaşalım sadr-ı ketûmunda leyâlin
ârâf-ı serâbında hakikatle hayâlin,
Ey leyl,
Düşdüm dür-i rahmında senin ey ulu ma’bed
Ey varlığın âtîsine pûşîde-i sermed”27
Erbil’in şiirlerinde görülen diğer bir tabiat unsuru da,
“bahar” mevsimiyle ilgili betimlemelerdir. Aynı temayı iki farklı şiirinde ele alan şair; öncelikle, ta yaz
mevsimine ait tabiatın duygulanmalara yol açan
olumsuz halini (mürde toprak) izah eder ve sözü,
baharın gelişiyle doğada yaşanan gözle görülür değişime getirir:
“O bütün yaz gubâr-ı kasvetini
25 Haşim Nahit, Temâsil-i Şüûn-Arzı Filistin’de-İkinci Sahne: Hulul-ı
Şeb ve Kamer, Servet-i Fünun, S: 964, 12 Teşrin-i sani (Kasım) 1325
(1909), s. 21
26 Haşim Nahit, Siyah Taç, Servet-i Fünun, S: 1231, 25 Kanun-ı
evvel (Aralık)1330 (1914), s. 134
27 Haşim Nahit, Şehik-i Garam (Riyah-ı Leyâl Şairine), Servet-i F nun, S: 957, 24 Eylül 1325 (1909), s. 33
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Râh-ı hülyâma neşr eden zehebî
Mürde toprak bahâra kalb oluyor,
Sarı atlas yeşille mezc oluyor.
Mütezehhir vüreykalar, geceden
Kalma şebnemleriyle gark-ı semen,
Müteânik, şebîke-bend-i hilâl
Saçıyor rîze, rîze-i necm ü lâ’l.”
Bu durum, Fecr-i Ati’nin şiir zevkine uygun haliyle, “yaz
mevsiminin, bir ihtiyar gibi söylene söylene oraları
terk etmesi” kompozisyonuyla ifade edilmektedir:
“Şimdi mâzîye münkalib görünen;
O bütün yaz gubâr-ı kasvetini
Râh-ı hülyâma neşr eden zehebî,
Tozlu, ıssız, cehennemî tepeden
Müteeyyis, elem-fezâ, asabî
Bir hayâlet yavaş yavaş inerek,
Yorgun argın vü ittikâ ederek
Gidiyordu: Yüzünde jeng-i gubâr,
Süzülen nazrasında gurbet-i şâm,
Fevk-i re’sinde bir semâ-yı ruhâm”28
Aynı mevsime ait tasvirlere Millî Edebiyat zevki doğrultusunda kaleme aldığı başka bir şiirinde de şair;
baharı, Fecr-i Ati’nin karamsarlık ve hüzün yüklü
tasvirlerinin aksine, bitki ve hayvanların hayat dolu
hallerinden hareketle, Yaratıcıyı hatırlatan bir ilham
ve heyecan kaynağı olarak ifade eder:
“Ey yerin dibinden fışkıran hayat
Rengin kudretinle onu hatırlat
Sümbüllere onun gözünden renk ver
Kuşlara sesinden onun ahenk ver
Yasemin benzesin parmaklarına
Kırmızı karanfil dudaklarına
Saçını andırsın gür sarmaşıklar
Durgun göllerinde solgun ışıklar”29
Erbil’in şiirlerindeki tabiat öğelerinden biri de, “Dicle”
nehridir. Dicle’nin akışını;
“Şen Dicle, gülşen Dicle;
Hep akarsın sevinçle!
Gündüz; güneşten şensin,
Akşam da bir gülşensin!” dizeleriyle, tasvir eden şair;
Dicle’yi, dertlerini paylaştığı ve yardım istediği biricik dostu olarak tasavvur eder:
“Şen Dicle, Gülşen Dicle,
Bari beni sen dinle:
Gurbet elinden döndüm,
Ayağımın toziyle,
Bir çırağ gibi söndüm,
28 Haşim Nahit, Bahar İçinde Hayal-i Derbeder, Servet-i Fünun, S:
962, 29 Teşrin-i evvel (Ekim)1325 (1909), s. 413
29 Haşim Nahit, Şiir: Bahar, Kara Gün Yazıları-1940, İstanbul-1914, s. 32
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Onun yâdı, söziyle,
Söyle nerde “Gülnaz”ım?
Senden budur niyazım!
Çünkü derd ortağımsın,
Sen hicran yatağımsın!”30
Şair; bu ifadelerin dışında, “hâil parıltılar, zinde gölgeler, his-i müşterekle öpüşen kuş ve çiçeklerle kamer u nücûm, âzerde güller, zehr-i râyihâ, mâr-ı
zer, gubâr-ı kasvet, bir ot, ebr-i semen, ey nehr, ey
sevâhil, ey ruûd-ı şehâmet, ey fırtına ve berk, tâk-ı
âsumân, yasemîn lerze, titreşen yıldız, miyâh-ı Dicle, semâ sâmit, güneş mahrek, deniz âsi, tarrâka-i
dehhâş, Sellere tutulmuş bir kütük ve taş, kırık dal,
düşürdüğün yaprak, rüzgârın eli, yıldızlı geceler” gibi
söz ya da terkiplerle, tabiattan mülhem değişik duyguların tasavvurunu başarıyla ifade etmiştir.
Iı-Toplumsal Kaygılanmaları Yansıtan Temalar Milletinin hal-i hazırdaki durumuna ve değerlerine karşı
son derece duyarlı olan Haşim Nahit; bu hassasiyetini, devrin şiir zevkine göre şekillenmiş dizelere de
yansıtmıştır. Şimdi, onun bu dönem şiirlerindeki temalarını daha ayrıntılı şekilde ele alalım.
1-Vatan Sevgisi Etrafında Nahit Erbil; coğrafî toprak
parçasından öte manevî değerin ifadesi olan vatan
sevgisini, daima acılarla yoğrulmuş bir dönemde
(1914-1922) sezmiş ve sezdirmeye çalışmıştır. Bu
nedenle, ikinci dönem şiirlerinin ana teması yapmıştır. “Vatan” kavramını, kıyısında büyüdüğü ve
gençlik yıllarını geçirdiği “Dicle” nehriyle bütünleştiren şair; memleketin içine düştüğü sıkıntılı durumu,
geçmişten günümüze yaptığı bir mukayeseyle ortaya koyar:
“Şen Dicle,
Eskiden ne çok şendim,
Sanki şurda bir “ben”dim;
Hem neşeliydim, hem dinç;
Şimdi nerde o sevinç!
Şimdi neden ufuk loş,
Sahilin boş, yolun boş...
Şu macerayı söyle,
Sen susma, durma böyle!”31

Şair; bu şekilde tarife başladığı “vatanın bir parçası
olma” idealini, “kişisel hisler zindanından kurtardığı
bedenine acı ama ruhuna aydınlık veren ve uğrunda
türlü işkencelere katlanılmaya değecek sevgili” imgesiyle tarif eder:
“Ben bir gün dalmışken gam deryasına,
Yalnızlığın sonu gelmez yasına
Yavaş yavaş gelip tuttun kolumdan:
“Gel dedin yaraşmaz sana bu zindan!”33
Erbil; insanın bu acılara katlanmasının sebebini de,
“ferdî ihtirasın, vatan yolunda mukaddes bir davaya
dönüşmesi” olarak açıklar:
“Dağlara tırmanan çıplak bir vücut
Her adım attıkça nasıl kanarsa;
Öylece gelirim sana, ey ma’bud
Bu susamış ruhum sende kanarsa.
Sellere tutulmuş bir kütük, bir taş,
Bir kesik baş gibi mesafeler aş.
Ey benliğim; artık bu sırra inan:
İradeyle gelir insanlara can!..”34
Vatan uğrunda, sürgünde bir esaret hayatının bile göze
alınması gerektiğini söyleyen şair; milletin halinin
kendi melalini unutturduğuna dikkati çeker:
“-Genç yolcular!.. Alın armağanımı,
Söyleyin vatana son figanımı.
Söyleyin, serhadler buradan uzak mı,
Vatan ufukları kızıl mı, ak mı?
Ağlaşıyorlar mı yine anneler;
Yasla mı geçiyor orda seneler?”35
Tüm acılarının kaynağını Anadolu’nun “hâl-i pürmelâli”yle açıklayan Haşim Nahit; kendi kaderini
vatanın yaşadığı drama bağlayarak, bu toprakların
ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyar:

Erbil; bir heykel şeklinde somutladığı ruhuna seslenerek, bireysel duygulardan sıyrılıp vatanın bir parçası
olmakla ancak varlığının bir anlam ifade edebileceğini vurgular:
“Ben istiyorum ki ‘âlem’ olayım,
Sade tabiatla hemdem olayım:
30 Haşim Nahit, Vatan Şarkısı, Yarın, S: 15, 26 Kanun-ı sani
(Ocak)1338 (1922), s. 6-8
31 Haşim Nahit, Vatan Şarkısı, Yarın, S: 15, 26 Kanun-ı sani
(Ocak)1338 (1922), s. 6-8.
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Gözyaşım aksın coşkun pınara,
Nefesim katılsın deli rüzgâra,
Yıldızlı geceler gözüme insin,
Güneşin ışığı gönlüme sinsin…
Ey medd ü cezrini sezdiğim umman,
Ahengini alsın nabzımdaki kan!..”32
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“Esir düştük bir günde: ah sen de ben de,
Sen zincire bağlandın ben de kemende
Aramızda uçurum var, ateşten set var,
32 Haşim Nahit, Ben ve Benliğim, Yarın, S: 14, 19 Kanun-ı sani
(Ocak)1338 (1922), s. 7
33 Haşim Nahit, İdeal, Ümid, N:13, 3 Teşrin-i sani (Kasım) 1336
(1920), s. 5
34 Haşim Nahit, Mukaddes İhtiras, Ümid, N:10, 23 Eylül 1336
(1920), s. 8
35 Haşim Nahit, Gurbetteki Esir, Ümid, N:14, 15 Teşrin-i sani (K sım) 1336 (1920), s. 16
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Boynumuzda zincir var, kopmaz kement var
İkimizin de derdi bak işte birdir,
Bizi boğmak isteyen aynı zincirdir.”36
Milletinin derdiyle dertlenmeyi “Ey dağ başında gezen genç adam!..” hitabıyla başladığı “Millî Gurur”
şiirinde anlatan şair; bu vatanın toprağında ve çok
sevdiği vatanı için can vermeyi arzuladığını defalarca
tekrar eder:
“Ey dağ başında gezinen genç adam,
Kalbine dokunsun hıçkıran sadam!
Benle atım: yalnız, gece ve gündüz,
Her taraf sade kum, her taraf dümdüz;
Hiç görmeyiz: ne su, ne ot, ne ağaç
İkimiz düşeriz: yorgun, susuz, aç...
O zaman, ufuktan silinir her renk.
Kâinatın nabzı alır bir ahenk:
Ortalıkta her şey kalb olur kuma,
Ben de, oh, dalarım o son uykuma”37
Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin devam ettiği yıllarda (1920-1922) bu şiirleri kaleme alan şair;
Anadolu’nun yaşadığı o büyük katliam acılarını düşününce, dış tehlikelere karşı millî birliği sağlama
yolunda elde edilen Sakarya zaferine bile sevinememiştir:
“Dokunma gönlüme gönlüm kırıktır,
Benim gülmem bile bir hıçkırıktır!”38
Neticede “vatan” sevgisini “vatanın acılarına ortak
olmak” şeklinde mısralarında terennüm eden şair;
şanlı tarihi tekrar canlandıracak ve esaret zincirlerini
kıracak bir şahlanışın hayaliyle yaşamaktadır:
“Bir at gibi şahlanıyor çılgın benliğim,
Yalın kılınç hamlesiyle saldırmalıyım;
Zincirini şakırdatan atımın hızı,
Çatır çatır düşürmeli Gökten yıldızı;
Kalmamalı: Gökte ışık, yeryüzünde can,
Eski adem rüyasına dalmalı cihan.”39
2-Tarihî Konulara Dair Haşim Nahit, Türk tarihinin
bizzat tanığı olduğu sosyal-siyasal çalkantılarla geçirdiği dönemleri şiirlerine yansıtarak, dizelerine
tarihî vesika hüviyetini verdirmiştir. İlk olarak, II.
Meşrutiyet’in ilanı sonrası, 10 Kanun-ı sani Ocak
1325’te elektrik kontağı arızasıyla çıkan Çırağan Sarayı yangınını sanatkârane üslupla tasvir eden şair;
bu yangın bahanesiyle, Abdülhamit devri baskı yö36 Haşim Nahit, Vatan’la Ben, Kara Gün Yazıları, kitap, İstanbul-1920, s.
30
37 Haşim Nahit, Millî Gurur, Kara Gün Yazıları-1940, İstanbul-1920, s. 2629
38 Haşim Nahit, Akşam, Yarın, S: 6, 17 Teşrin-i sani (Kasım) 1337
(1921), s.5
39 Haşim Nahit, Millî Gurur, Kara Gün Yazıları-1940, İstanbul-1920, s. 2629
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netiminde geçen yirmi beş yılı, uğursuzluklarla dolu
bir dönem olarak tasvir eder:
“Bu, arza çökmüş olan tâk-ı âsumân
Bu, bir yığın küle dönmüş serây-ı Şark
Serây-ı baht-siyah, yigirmi beş sene
Zalâm-ı hicre dönmüş ömr-i sâkine
Yarın öter ser-i kabrinde pür-şetûm;
Gurâb u bûm!”40
Haşim Nahit’in makalelerinde ve hayat mücadelesinde önemli yer tutan Irak meselesi ve Mezopotamya havzasında yaşananlar da, şiirlerinde değindiği
tarihî hadiseler arasında yer alır. Altı bölüm halinde
yayımladığı ve “Arz-ı Filistin’de” alt başlığını verdiği
şiirlerinde; pitoresk üslubun başarılı soyut tasvirleri
yanında, Hz. Havva’nın yeryüzüne gönderildiği ve
Hıristiyanlarca mukaddes sayılan Ürdün nehrinin aktığı Filistin topraklarında, devrin saltanatlarını kuran
dehaların, bir ağaca yaslanmış ve bakışı çöl kumlarına takılı kalan ihtiyarlar seviyesine düştüğünü haber
verir:
“Sonra bir nahle, asâsıyla dayanmış
-müteheyyic, hâmûşBedevîler gibi kumlarda kalır ser-gerdân”41
Şairin dünyasında en fazla yer eden ve birçok tarihî
olaya ev sahipliği yapan en hususî mekân ise, Dicle nehri ve civarıdır. Birçok şiirinde ima ettiği ama
üç şiirinde de ismen zikrettiği Dicle, tarih boyunca
buralarda cereyan eden birçok kanlı hadisenin canlı
tanığı olarak tasvir edilmiştir. Bunların başında da,
Büyük İskender’in bu topraklarda yaptığı katliam ile
Selâhaddîn’in verdiği kurtuluş mücadelesi gelir:
“Kurulmuş seyf ü mağfereden azîm bir tâk-ı ser-zerrîn
Murassam cebhe-i taâzimine Selâhaddîn…
O gün İskender’in yükseldi unvân-ı cihânbânı,
Bu gün yükseldi Şark’ın cebhe-i şânı.”42
Erbil; bir annenin ağzıyla hitap ettiği Dicle’ye, kendi yaşamından aktardığı kesitler eşliğinde, “bu topraklarda yaşanan şanlı tarih”in yadigârı nazarıyla atıflarda
bulunur:
“Ey bu yolun uğrağından gelen yolcu, ey ‘Dicle’!
Bir zamanlar, senin taşkın sularında yüzerdi,
Kollarıyla dalgaları yarar, kırar, ezerdi.
İşte onun varlığından kalma bir iz sen göster,
40 Haşim Nahit, Çırağan, Servet-i Fünun, S: 974, 21 Kanun-ı sani
(Ocak)1325 (1909), s. 183-184
41 Haşim Nahit, Şehîk-i Vâpesin, Servet-i Fünun, S: 968, 29 Teşrin-i
sani (Kasım) 1325 (1909), s. 87
42 Haşim Nahit, Müdavele-yi Zafer yahud Selahaddin ve İskender1-2, Resimli İstanbul, N:14/15, 5/14 Eylül 1325 (1909), s. 215-217/
s. 229-230
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Sahilinde bıraktığı şanlı izler nerdeler?”43
Dert ortağı gördüğü Dicle’ye eski şanlı günleri soran
şair; kendi kaderinin de Dicle’yle beraber değiştiğini,
artık mutlu günlerin her ikisi için de çok gerilerde
kaldığını söyler:

Nahit Erbil; kendi hayatının kopyası hüviyetindeki bu
satırlarda oğlunun dönüşünü bekleyen bu annenin
yaşadıklarını ve yaptıklarını anlatırken, memleketinin hoyratlarında da görülen halk söyleyişlerinin
benzeri sözcük ve terkiplere başvurur:

“Şen Dicle,
Gülşen Dicle;
Bu sabah böyle erken,
Sen çağlar, ben ağlarken.
İşte geldik yüz yüze:
Gecem döndü gündüze,
Çünkü derd ortağımsın,
Sen hicran yatağımsın!
Gülşen Dicle,
Gül kokan sahilinde,
O kargısı elinde,
Genç atlılar ne oldu?
Geçtikleri şu yoldu...”44

“Bak, düşürdün beni yavrum, bir ümitsiz hicrana,
Seni sordum yele, kuşa, gelip geçen kervana.
Kaç senedir bu yolların boşluğunu inlettim.
Avazımı kurda, kuşa dinlettim,
Kurban kestim evliyaya, mum adadım kırklara,
Yüz göz sürdüm kutsi olan her yere,
Baktım yine gelmedin...
Sen gelmedin bekliyorum ben yine.”

3-Anne Ve Çocuk İlk dönem şiirlerinde, “aşk”ın vazgeçilmez unsuru “hayalî sevgili”den bahseden Haşim
Nahit; ikinci dönem şiirlerinde bu sevgiliyi somutlarken, bunun da, erkeğini bekleyen ve yollara bakarken gözlerini kapayan bir genç kız olduğunu ifade
eder:

“Güneş battı: artık sular karardı,
Karartılar dağı, taşı hep sardı.
Kurtlar, kuşlar yuvasına giderken,
Şu yolculuk kenarında, tek başıma kaldım ben...
Ey Allah’ım, Allah’ım
Sana varsın bu ahım.
Ezan sesi hürmetine, yavrucumu sen koru!
Bu ayrılık senin emrin, ben kul değil, ya neyim?
Ziyanı yok, çekeceğim, çünkü ben bir anneyim.”46

Ancak bekleyişi bir türlü sona ermeyen anne, bu halinden şikâyet etmek yerine, Rabbine karşı tevekkül
ve teslimiyetle dolu bir vaziyette duasına devam etmektedir:

“Ben ayrılırken dedi:
-Al şunu, sakla şimdi!
Yerin olsa da uzak,
Her gece ‘Zühre’ye bak;
Kavuşuruz biz bir gün;
Bizimçindir: Yas, düğün...
Güneş eritmez dağı;
Lakin bir dert ortağı
Hasrete dayanamaz!..
Demek ki öldü Gülnaz!”45

Şair; yavrusunu uyutmak için annenin söylediği bir
ninniyi terennüm ederken, evladının tüm haksızlıklarına rağmen hiç eksilmeyen “anne şefkati” üzerinde durur:

Bireysel duyguların kaynağı “sevgili”nin yerine toplumsal kaygılanmaların timsali “anne”yi koyan şair;
tıpkı annesinin “Oğlum, gitme!” hıçkırıklarına benzeyen bir annenin feryatlarını, oğlu İstanbul’a gidip
de dönmeyen bir kadının ağzından aktarır:
“Her gün seni bekliyorum şu yolda:
Su arayan seyyah gibi bir çölde.
Her gün derim: oğlum gelir ha şimdi,
Her gün gelip oturduğum bu taş bile aşındı.
Niçin gittin, sanki orda ne vardı.
Gel gör işte: saçım gözüm ağardı!.”
43 Haşim Nahit, Anne Mektupları, Kara Gün Yazıları-1940, İstanbul-1918,
s. 34-37
44 Haşim Nahit, Vatan Şarkısı, Yarın, S: 15, 26 Kanun-ı sani
(Ocak)1338 (1922), s. 6-8
45 Haşim Nahit, Vatan Şarkısı, Yarın, S: 15, 26 Kanun-ı sani
(Ocak)1338 (1922), s. 6-8
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“Uyanınca azıcık fikrini yor,
Sana düşkün mü değildim? Aya sor
Bana yaptıklarının zulmünü gör,
Uyu, ey sevgisi hicranlım uyu!
O kadar hoş kokuyorsun ki gülüm,
Sarı iynende ‘diken’ sezdi elim,
Açılırsan seni sarmak emelim,
Uyu, ey sevgisi hicranlım uyu!”
Görüldüğü gibi, şiirlerini iki farklı zevk ve anlayışın
doğrultusunda yazan Haşim Nahit; buna paralel olarak, farklı biçim ve muhteva arayışlarını eserlerine
yansıtmıştır. Şiirlerinin ilk döneminde “sanatsal”
söyleyişi, ikinci döneminde de “fikrin hâkimiyeti”ni
öne çıkaran Erbil; bu tavrıyla, dönemin duygu ve
düşünce dünyasına yabancı kalmadığını gösterdiği
gibi, kendi hayatındaki değişime paralel eser veren
sanatkâr hüviyetine de bürünmüştür.
46 Haşim Nahit, Anne Mektupları, Kara Gün Yazıları-1940, İstanbul-1918,
s. 34-37
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Türkmen Albümünden

Türkmenlerin yaşadığı dramlardan görüntüler.

Türkmenlerin yaşadığı dramlardan görüntüler.
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Editörün Seçtikleri

Türkmenlerin yaşadığı dramlardan görüntüler.

Türkmenlerin yaşadığı dramlardan görüntüler.
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The Fall of Tal Afar and the
Situation of Turkmens
Bilgay DUMAN*
Among the districts highly influenced by the state of conflict during and after the US invasion in
Iraq, the town of Tal Afar, which
is part of Mosul province and populated by Turkmens, fell to ISIS
following an expected operation
after ISIS created the zones of
control in Mosul, Salah ad Din
(Tikrit), Diyala, Anbar and some
parts of Kirkuk on 6 June 2014
and headed for Baghdad. Tal
Afar is experiencing one of the
biggest disasters again after the
US attacks in 2004-2005. While ISIS was taking the control in
and around Tal Afar, the citizens
massively fled from the town.
Iraqi army has been carrying
out air operations on Tal Afar.
Therefore, Tal Afar is collapsing
again due to both the ISIS terror and the air operations of the
Iraqi army which is targeting the
settlements. In addition to the
central town of Tal Afar, which
has a population of approximately 510,000 people, the districts
of Rabia, Zummar and İyaziye,
where 230,000 people are living,
are fully composed of Turkmens.
Both the center of Iyaziye and
the surrounding villages of Zummar and Rabia were heavily populated by the Turkmens. While
the Turkmens compose 70 % of
Tal Afar, the Arabs, Kurds, Yazidis
and Gergeris live out of the town
center, as well. At present, the
region ISIS has targeted is the

town center of Tal Afar. In this
sense, the operation of ISIS has
targeted only the Turkmens.
Before the operation of ISIS, Tal
Afar had witnessed violence
many times. The ethnic and religious division in Iraq had negatively reflected on Tal Afar and
many conflicts had taken place
in the town. Especially Al Qaida
and Al Qaida inspired organizations had seized the town in order
to create a transit point. In response, the multinational forces
led by the USA and the Peshmerga troops started an operation
known as “Black Typhoon” on
9 September 2004 in order to
restore the security in the town
and establish the control of the
government formed by the USA
in Iraq. An important number of
Turkmens had to leave the town
as a result of the operations and
Tal Afar witnessed a terrible chaotic atmosphere. The justificati-

ons for the operation led by the
US troops and peshmergas were
“the entry into Tal Afar of the
forces led by Muqtada al Sadr,
the foreign fighters who tried
to enter Iraq from Syria, some
insurgents fleeing from Fallujah
and Ansar al Islam militants affiliated to Al Qaida.” This operation
lasted five days and later on, the
US soldiers left the town. Meanwhile, the Sunni insurgence
took place in Mosul and Fallujah.
Also, the terrorist organizations
had begun to gather in Tal Afar
in a year. Thereupon, in September 2005, the USA, alongside
with the Iraqi security forces,
conducted a new massive operation called “Restoring Rights.”
It is said that nearly 70 % of the
citizens left Tal Afar during these
operations. The conflict dynamic
took root in Tal Afar after the
operations increased. After al
Askari Mosque was bombed in
February 2006 in the city of Sa-

* ORSAM Middle East Researchers
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marra, sectarian tensions arose
in Tal Afar, too. The state of conflict intensively continued until
2009 and many families who had
left the town between 2004 and
2009 were not able to return to
Tal Afar. Along with the decrease
of the sectarian conflict in Iraq
after 2009 and the agreement
between the tribes in Tal Afar,
the efforts of Turkey to consolidate the tribes produced some
positive results and the acts of
violence in Tal Afar considerably
decreased. However, the sectarian tension showed continuity
and accordingly the town center
in Tal Afar took a bi-zonal form.
Still, the fact that there had been
no conflict in this period and the
relative restoration of security
comforted the town and the migrants who had left the town due
to 2004-2005 operations and the
conflicts caused by the sectarian
tension returned.
Yet, Tal Afar has still remained under pressure. As a result of the
strategic position of Tal Afar, the
biggest part of this pressure is
due to the struggle between the
Iraqi central government and
the Iraqi Kurdistan Regional Government (KRG) with the effect
of the ethnic and sectarian division. Also, the repercussions of
the incidents in Syria have kept
the tension in Tal Afar at a high
level even if there has been no
concrete violence and conflict.
At this point, all other ethnic
and religious groups in Iraq have
been affected the developments
in Tal Afar. As the Kurds have created pressure on Tal Afar, which
is a buffer zone preventing the
unification of the KRG borders
and the region of Sincar that the
KRG dominates, the town has
become a part of administrative,
political and energy discussions
between the central government and the KRG. Besides, Tal
Afar has become the focus of the
Iraqi central government’s pressures on the Sunnis particularly
in Mosul which have made the
48
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people in the town a part of this
polarization. The approval of Tal
Afar as a province by the Iraqi
Council of Ministers in January
2014 has become the most significant example of this situation.
The Sunni Turkmens in Tal Afar
who had previously demanded
the town to become a province
opposed the approval, as they
refrained from the government’s
pressure which had influenced
Mosul as well, while the Shia
Turkmens who had previously
opposed the idea of Tal Afar’s
becoming a province persistently
defended the approval as they
were encouraged by the Iraqi
central government. After the
incidents in Syria, Tal Afar acquired importance again and some
arguments were asserted claiming that the armed people who
went to Syria to fight was using
the passageway of Tal Afar.
Today, Tal Afar has received attention again with the pressure of
ISIS, which blockaded the town
to expand its area of control and
enable border crossing between
Syria and Iraq after the seizure of
Mosul. Beginning from 14 June,
howitzer attacks have been staged for two days. After the army
withdrew from Tal Afar in addition to the other cities captured by
ISIS, the local police composed
of the townspeople and the public attempted to restore security
on their own. After the help of
Peshmergas for the restoration
of security in Tal Afar, the prominent tribes and authorities in Tal
Afar and the KRG held meetings.
Although the Peshmergas accepted to restore the security with a
demand from the public to hand
in their weapons to them and a
precondition to enter the town
center, the Tal Afar side who refrained from allowing the Peshmergas to enter the town center
refused to hand in their weapons
to them and the sides could not
come to an agreement. Within
two days, the resisting people of
Tal Afar were not able to enduYıl/Year 16 السنة
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re the rising pressure of ISIS and
the town was largely captured by
the group while nearly all of the
townspeople left Tal Afar. Heading for especially Sincar, Rabia
and the regions under the KRG
control, the Turkmens were at
the edge of a disaster, as especially Rabia and Sincar were also
under the pressure of ISIS. Also,
the Turkmens of Tal Afar had difficulties in entering the KRG, because the KRG demanded controlled passage. Moreover, neither
Sincar nor Rabia has the capacity
to host the population escaping
from Tal Afar. The Turkmens’ escape caused a tremendous human tragedy. Extremely high levels of temperature ratings as a
result of the summer conditions
also negatively affected the migrants. It is said that there have
been some difficulties to sustain
basic needs such as water, food,
medicine and sheltering. The people took refuge in the mosques
and school buildings. However,
these are temporary precautions
and permanent solutions need
to be generated. At this point,
the Turkmens in Tal Afar have
great expectations from Turkey.
Providing the help of the KRG
and international foundations is
also crucial. The KRG should receive the Turkmens with open
arms, likewise the opportunities
it provided for the Kurds immigrating from the Kurdish territories of Syria. This will be, in a
sense, a trust building attempt
for the KRG. In spite of the problems regarding Mosul, Turkey
should develop a strategy for
the Turkmen’s escape, and the
attempts to bring the Turkmens
in Tal Afar to Turkey should be
made if necessary. In addition
to the human tragedy in Iraq,
the hard conditions of Turkmens
raises once again the kinship responsibility. Taking this sensitivity
into consideration, the Turkish
public also defends the necessity
of creating a consciousness in order to take steps both at national
and international levels.
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The Ethnic Cleansing Of
Iraq’s Third Main Ethnic
Community: the Turkmens
Dr. Hassan AYDINLI
There are over 350.000 internally displaced Turkmens in Iraq
since June 2014, they fled from
their cities and villages which
were attacked by ISIS (the Islamic State of Iraq and Sham)
in June, many were killed and
wounded.
After attacking and occupying Mosul city on 9th June 2014, ISIS attacked Tel Afer, the largest Turkmen city in the province of Mosul.
When ISIS moved to the Turkmen
inhabited region of Kirkuk, Salaheddin and Diyala provinces,
they attacked the Turkmen
towns and villages situated in
these provinces: Bashir, Biravceli, Bastamli, Chardaghli, Kara
Tepe, Salman Pak, Jalawla and
several villages belonging to the
Turkmen Bayat tribes.
S.O.S. And Urgent Appeal
From The Iraqı Turkmens To
The Unıted Natıons For The
Establıshment Of A Safe Haven
For The Turkmens In The North
Of Iraq

Unfortunately their region continues to be coveted by Arabs
and Kurds.
Turkmens do not have armed militias, they are an easy target.
The dramatic situation of the internally displaced Turkmens
The Internally Displaced Turkmens in Iraq will never be able
to return to their cities and villages which are now de facto
occupied and controlled by ISIS
and/or by their Sunni Arab allies, or by the Kurdish Peshmerga.
The Turkmens who are transferred to the south of Iraq will
be arabised while those who
remain in the north of Iraq will
be kurdified.
The Kurds, taking advantage
of the weakness of the Iraqi

government, advanced their
forces beyond the Kurdish autonomous region. Kurdish Peshmerga forces are now de facto
occupying the Turkmen region
in the north of Iraq (called
TURKMENELI) they control
almost all Turkmen cities and
towns in the four provinces in
the north of Iraq (Mosul, Kirkuk,
Salaheddin and Diyala).
The majority of Sunni Arabs in the
north of Iraq support ISIS, they
did not try to resist when ISIS attacked Mosul.
Turkmen IDPs have lost everything, their houses were looted
after they were forced to flee to
save their lives. They are now
homeless and landless.
Photos of Turkmens in Iraq fleeing their cities and villages after
being attacked by ISIS (in June
2014).Trying to protect them-

The Turkmens’ Voıces Have Always Been Stıfled In Iraq
The history of the Turkmens in
Iraq is one of continuous sufferings since the establishment of the Iraqi State in 1921.
Turkmens should be amongst
the wealthiest people on
earth, their region Turkmeneli,
is rich in oil, gas, and their agricultural lands are very fertile.
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selves from the scorching heat
Photo above: Turkmens fleeing
from Tel Afer (a Turkmen city
in the north west of Iraq) under
heavy shelling by ISIS
Turkmens were taken to transit
camps by trucks Hereunder,
photos taken at one of the
Transit camps (situated in the
Kurdish Autonomous Region
- Baharka camp, 10 km from Erbil city)
11th July, 2014 -BAHARKA Transit
Camp : After waiting for several days in the scorching heat,
with hardly any water and food,
5.000 Internally Displaced Turkmens arriving from Tel Afer (a
Turkmen city in the north west
of Iraq) were finally allowed to
enter Erbil.
They are now in Baharka Transit
Camp (10 km north of Erbil )
which is an old warehouse. But
their ordeal is far from over, the
living conditions there are appalling. The place is very dirty,
very hot (48°C) and there is no
sanitation infrastructure and no
medical help.
Almost all of the IDPs had to stop
several times before arriving to
Baharka , with on average each
IDP family stopping 5 times.
Over half of the IDPs relying on
their own savings to meet their
basic needs reported that it
would last only one week. The
remaining reported that they
had no means to support their
families.
UNHCR help has not yet reached
these IDPs.
Iraqi Turkmen Front (ITF) Executive Board Members Messrs Ali
Mehdi and Aydin Maruf, and ITF
Erbil representative Mr. Dilsat
Terzi, delivered some humanitarian assistance to the IDPs.
The Turkish Relief Organization
50
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UKBA (Uluslararasi Kardeşlik
Banş ve Ahlak Vakfi) International Brotherhood, Peace and
Moral Foundation, also provided
assistance to the IDPs.
There is an urgent need for baby
milk and diapers. There are not
enough mattresses. Many people are sleeping on the floor
outside the warehouse. Children
are suffering from diarrhoea and
dehydration. The Internally Displaced   Turkmens of this Transit
camp near Erbil are waiting to
be flown to NAJAF in the South
of Iraq. More IDPs are on their
way to this Transit camp… We
had reports today that 13 IDPs,
including children, have died
between Mosul and Erbil because of lack of food and water.
A father trying to cool his baby
(babies are the first to suffer
from dehydration in this temperature of 48°C).
The whereabouts of many Turkmen IDPs is still unknown.
Note: According to a report
from OCHA (United Nations
Offıce For The Coordınatıon
Of Humanıtarıan Affairs), Iraq
is now contending with one of
the largest internally displaced
populations in the world; over
1.2 million have been displaced
since January 2014. Since the
fall of Mosul on 9th June 2014,
armed
opposition
groups
(AOGs), including Baathists,
tribal militias and members
of the former regime/military,
along with the Islamic State of
Iraq and Sham (ISIS), have taken
control of large swathes of Iraq’s
provinces.
Water being delivered by the Turkmen community of Erbil to the
Turkmen children (of Tel Afer) at
Camp Baharka near Erbil – Apart
from two Turkish Aid Agencies
and the Iraqi Turkmen Front, no
one is providing humanitarian
help to the poor IDPs.
Exhausted Turkmen IDPs trying to
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find a place in the shade (Temperature in June, July and August reaches 50°C in Iraq)
An employee of a Turkish Humanitairian Aid Agency trying to comfort an exhausted refugee.
Hereunder: urgent Appeal From
The Iraqi Turkmens’ Eu Representative Addressed To The
Unıted Natıons
Iraqi Turkmen Front
European Representation
Brussels-Belgium
For the urgent attention of The
Secretary-General of the United
Nations, Mr. Ban Ki-moon
S.O.S. And Urgent Appeal
From The Iraqı Turkmens To
The Unıted Natıons For The
Establıshment Of A Safe Haven
For Turkmens In The North Of
Iraq.
Your Excellency,
As the representative of the Iraqi
Turkmen front in the European
Union and on behalf of the
Iraqi Turkmens, who constitute Iraq’s third largest ethnic
group and one of the three main
communities forming the backbone of the Iraqi people with the
Arabs and Kurds, I am writing to
you in order to bring to your attention the grave situation the
Turkmens are facing in the north
of Iraq after the attacks and the
invasion of Mosul city by the
terrorist organization ‘ISIS’(the
Islamic State of Iraq and Sham)
on the 9th of June 2014.
Since then, the terrorist organization ISIS has multiplied its
attacks and extended its invasion to the north of Iraq rapidly
because of the unexpected and
astonishing sudden withdrawal
of the Iraqi army divisions from
their positions in the four provinces in the north of Iraq (Mosul,
Kirkuk, Salaheddin and Diyala),
leaving a vacuum and facilitating the partial occupation of
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these provinces by ISIS and by
the Kurdish Peshmerga.
Indeed, the Kurdish Peshmerga,
either in prior agreement with
the terrorist organization ISIS or
opportunistically taking advantage of the present weakness of
the Iraqi government forces in
the north of Iraq, have quickly
advanced their forces beyond
the Kurdish autonomous region
to occupy and control the socalled ‘contested territories’ in
the provinces of Kirkuk, Mosul,
Salaheddin and Diyala. The Kurdish Peshmerga forces are now de
facto occupying almost all the
Turkmen region in the north of
Iraq (Türkmeneli) and controlling almost all Turkmen cities and
towns in these four provinces.
After occupying Mosul city, ISIS
attacked Telafer, the largest
Turkmen city in the province of
Mosul, killing over one hundred
Turkmens and wounding several hundreds of them, 200.000
Turkmen inhabitants of Telafer,
mainly women, children and
elderly people fled the city under heavy shelling. These defenceless people are facing huge
difficulties to find shelter, water
and food, they are in the desert
under scorching heat. Some of
them have been denied entry to
the Kurdish region where they
were seeking refuge.
ISIS after establishing its control
on Mosul moved forward to
the south and took control of
Tikrit, the capital of the Salaheddin province and of the town of
Hawija, the largest Sunni Arab
town in Kirkuk province where
they took control without any
resistance neither from the central government forces nor from
the local authorities because of
the sudden withdrawal of the
Iraqi army divisions from their
positions in these provinces as
mentioned earlier.
After controlling Tikrit and Hawija,
ISIS moved to the Turkmen reKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

gion of Kirkuk, Salaheddin and
Diyala provinces and attacked
the Turkmen towns and villages situated in these provinces such as Bashir, Biravceli,
Bastamli, Chardaghli, Kara Naz,
Kara Tepe, Salman Pak, Jalawla
and several villages belonging to
the Turkmen Bayat tribes.
In each of these Turkmen localities ISIS has committed crimes
against humanity, torturing,
raping, kidnapping young girls,
looting Turkmens’ properties
and mass killing indiscriminately
women, men and children.
The Turkmens in Iraq have been
betrayed by the Iraqi government who assured them that
the Iraqi army would protect the
Turkmens in the entire Turkmen
region in the north of Iraq.
The 12th division of the Iraqi army
which was supposed to defend
and protect Kirkuk province, unexpectedly abandoned its position, leaving all its weapons and
equipment behind.
The Kurdish Peshmerga took over
the area and confiscated the
weapons which were abandoned by the Iraqi army. The
Peshmerga were supposed to
protect and defend Kirkuk province from ISIS attacks.
Unfortunately, when ISIS encircled
and attacked the village of Beshir (situated some 30 km south
west of Kirkuk) the Peshmerga
forces abandoned their position
around Beshir, leaving the poorly armed Turkmen inhabitants
on their own to defend their
village. They resisted as long as
they could until they ran out of
ammunition. ISIS conquered
the village and the inhabitants
fled, but unfortunately not all
of them succeeded. Dozens of
people were killed, more than
30 were wounded and a large
number of them are still missing, they are either dead or still
Yıl/Year 16 السنة
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trapped inside the village.
ISIS has committed the same
crimes in the Turkmen locality of
Biravceli, in Salaheddin province,
where they killed 23 defenceless
Turkmens, most of them women
and children.
The above are just a few examples
of what is happening to the unarmed and unprotected Turkmens in their towns, cities and
villages in the north of Iraq.
Since 2003, Turkmens have been
continuously targeted and attacked. They have been killed,
wounded, kidnapped for ransom, their properties have been
looted or burned and their political leaders have been assassinated.
In view of the above, it is clear
that the survival of the Turkmen
community in Iraq is at stake.
They are facing ethnic cleansing
and a potential genocide in the
present day troubled situation
of the country.
Therefore, Iraqi Turkmens urge the
General Secretary of the United
Nations to do his utmost to come
to the help of the Turkmens to
protect them by providing a safe
haven for them in the north of
Iraq, similar to the safe haven
the UN provided for the Kurds of
Iraq from 1991 to 2003.
Furthermore, Turkmens urge the
United Nations to bring the
criminals from ISIS as well as
those responsible in the Iraqi
central government and local authorities in these provinces who
betrayed the Turkmens by leaving them without defence and
protection to the International
Criminal Court to be judged.
Yours respectfully,
Dr. Hassan Aydinli
Iraqi Turkmen Front EU representative
Brussels, 21st June 2014.
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مالزم أول شرطة ( )Polis Üstteğmenهاشم نوري مختار
أوغلو ...تخرج في الكلية العسكرية على نفقة الشرطة
ثم عمل في جهاز المخابرات في أول تأسيسه ...وهو
والد الشهيد علي هاشم مختار أوغلو -نائب رئيس الجبهة
التركمانية -وعضو مجلس محافظة صالح الدين سابقاً.
لواء الشرطة ( )Polis Tümgeneralمناف عبدالكريم
الصالحي.
عقيد الشرطة ( )Polis Albayفائق سعيد ،هو األخ
األصغر للعميد طارق سعيد ،وقد تخرج في الكلية
العسكرية بدورتها الـ( )42على نفقة الشرطة ،وأمسى
اإلختصاصي األول في تأريخ الشرطة العراقية وخبيراً
في مجاالت تدريب الكالب البوليسية وإدارتها واإلفادة
منها وإستخداماتها.

عميد الشرطة ( )Polis Tuggeneralبرهان طيب ،شغل
منصب “مدير شرطة مدينة كركوك” قبل أن يتعرض
لحادث تفجير عبوة ناسفة إستهدفت موكبه عام ()2011
أدى إلى إصابات خطيرة في جسده وأخرجته من الخدمة،
ناهيك عن إستشهاد إبنه المرافق له.
عميد الشرطة ( )Polis Tuggeneralبديع شرف الدين...
نجل “عميد الشرطة شرف الدين عزيز”.
عميد الشرطة ( )Polis Tuggeneralعادل زين العابدين،
عند كتابة هذه السطور كان ما يزال يشغل منصب “مدير
شرطة مدينة كركوك” خلفاً للعميد برهان طيب.

عقيد الشرطة ( )Polis Albayغفران وفيق آغا الهرمزي.

ضباط (كركوكيون -تكريتيون) طالما حسبناهم تركماناً

عقيد الشرطة ( )Polis Albayعلي سمين فوزي.

العقيد ( )Albayكمال جمال بك التكريتي.

مقدم الشرطة ( )Polis Yarbayأحمد يوسف آغا الهرمزي،
إبن عم عميد الشرطة إحسان علي الهرمزي.

العميد-مشاة ( )Piyade Tuggeneralطارق فاتح التكريتي.

عميد الشرطة ( )Polis Tuggeneralحسام الدين حسن بك
الصالحي.
عقيد الشرطة ( )Polis Albayكمال أنور محمد علي ...نجل
رائد الشرطة “أنور محمد علي”.
فريق الشرطة ( )Polis Korgeneralالدكتور آيدن خالد
قادر ...ثاني ضابط شرطة تركماني –بعد اللواء الدكتور
ً
فضال
صباح كرم -يستحصل شهادة الدكتوراه في القانون،
عن كونه ضابط الشرطة التركماني الوحيد الذي يترفع
إلى هذه الرتبة الرفيعة للغاية وكذلك من نوادر ضباط
الشرطة الذين ترقوا إلى رتبة “فريق” وربما الوحيد
الذي حصل على رتبة “فريق شرطة” للمرة األولى في
تأريخ الشرطة العراقية ،ناهيك عن شغله منصب “وكيل
وزارة الداخلية لشؤون الشرطة” ،وهو ثاني تركماني
–بعد العميد عسكر محمود -يشغل منصب وكيل وزارة
منذ تأسيس الدولة العراقية (.)1920

العقيد  -مخابرة ( )Muhabere Albayموفق أنور بك
التكريتي.
العميد  -إداري ( )Levazım Tuggeneralأشرف عمر
هدايت التكريتي.
العميد الركن  -كيمياوي ()Kimya Kurmay Tuggeneral
كنعان خورشيد التكريتي.
العميد الركن  -مشاة ()Piyade Kurmay Tuggeneral
حازم فاتح التكريتي.
العقيد  -إداري ( )Lojistik Albayضياء خورشيد
التكريتي.
العميد ( )Tuggeneralغازي جمال بك التكريتي.
العميد  -هندسة عسكرية ( )İstihkam Tuggeneralمظفر
أنور بك التكريتي.

رائد الشرطة ( )Polis Binbaşıناظم محمد علي التلعفري،
تحول من مسلك الشرطة إلى الجيش وخدم معي حين
ُ
كنت آمر لواء المشاة 422/أثناء الحرب مع إيران،
وأستشهد في قاطع “الشيب” عام (.)1982

العميد  -هندسة عسكرية ()İstihkam Tuggeneralمؤيد
أنور بك التكريتي.

لواء الشرطة ( )Polis Tümgeneralيشار محمد رشاد
الونداوي.

العميد  -هندسة عسكرية ()İstihkam Tuggeneralممتاز
أنور بك التكريتي.

لواء الشرطة ( )Polis Tümgeneralآيدن محمد.

النقيب  -مشاة ( )Piyade Yüzbaşıأمير مظهر بك التكريتي،
توفي إثر حادث سيارة مؤسف.

لواء الشرطة ( )Polis Tümgeneralتورهان عبدالرحمن،
عند كتابة هذه السطور ما زال يشغل منصب “معاون مدير
عام شرطة محافظة كركوك” منذ سنوات عديدة مضت.
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اللواء الركن  -دروع ()Tank Kurmay Tümgeneral
جودت جهاد يونس التكريتي.
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العميد ( )Levazım Tuggeneralعبدالقادر بكر.
العقيد ( )Levazım Albayعبدالحسين إبراهيم طوزلو...
أعدمه النظام السابق حال إلقاء القبض عليه في ساحة
التدريب عام ( )1988من دون محاكمة أو معرفة أي
سبب.
العقيد ( )Levazım Albayمحمود بهجت ...األخ األكبر
للنقيب أحمد بهجت.
العميد ( )Levazım Tuggeneralفهمي نجم الدين.

مدير الشرطة/اللواء ( )Polis Tümgeneralفتح هللا محمد
علي ،أول ضابط شرطة تركماني يتدرج إلى هذه الرتبة
الرفيعة وسط هذا المسلك والوحيد الذي شغل المنصب
الرفيع “المفتش العام لقوات الشرطة”.
مدير الشرطة/العقيد ( )Polis Albayفوزي الخطيب ،والد
العميد البحري الركن سامي فوزي الخطيب.
معاون الشرطة/النقيب ( )Polis Yüzbaşıأنور محمد علي،
األخ األكبر للواء الشرطة “فتح هللا محمد علي” ،ووالد
عقيد الشرطة كمال أنور.

العميد ( )Levazım Tuggeneralنورالدين حسين .والد
العميد الركن مؤيد نورالدين.

مدير الشرطة/الرائد ( )Polis Binbaşıعبدالمجيد رشيد
المفتي.

العقيد ( )Lojistik Albayمحمد زكي.

معاون الشرطة  /النقيب-سجون (Hapishane Polis
 )Yüzbaşıمحمد عبدالقادر يحيى بك ،وهو األخ األكبر
للعقيد مصطفى عبدالقادر ،وإبن عم رائد الشرطة سامي
توفيق يحيى بك.

العقيد ( )Lojistik Albayخيري أحمد.
العميد ( )Levazım Tuggeneralرشيد كريم خليفة.
العميد ( )Lojistik Tuggeneralخليل توفيق.
العميد ( )Lojistik Tuggeneralياووز عمر عادل ...األخ
األصغر للفريق الركن “يالجين عمر عادل”.
العميد ( )Lojistik Tuggeneralمهدي إسماعيل.

مدير الشرطة/العميد ( )Polis Tuggeneralجمال حمدي،
من أوائل ضباط الشرطة التركمان الذين ترفعوا إلى هذه
الرتبة العالية بهذا المسلك خالل عقد السبعينيات.
مدير الشرطة/العقيد ( )Polis Albayكمال( ،صهر السيد
قادر كلباني ،ونأسف لعدم أستذكارنا إسم أبيه).

العميد ( )Lojistik Tuggeneralصباح زيدان.

مدير الشرطة/العقيد ( )Polis Albayفاتح عبدالقادر.

المقدم ( )Levazım Yarbayمحمود سيد رؤوف.

مدير الشرطة/الرائد ( )Polis Albayسامي توفيق يحيى
بك ،إبن عم العقيد مصطفى عبدالقادر يحيى بك ،وعم
“العميد الركن الدكتور صبحي ناظم توفيق”.

مالزم أول ( )Lojistik Üstteğmenنهاد عبدالمجيد توفيق...
أحيل على التقاعد بهذه الرتبة الصغيرة ألسباب صحية
بعد إصابته بتهشم في جمجمته ...وهو إبن عم “العميد
الركن الدكتور صبحي ناظم توفيق”.

ضباط الشرطة واألجهزة األمنية (Polis ve Güvenlik
)Subayları
مدير الشرطة/الرائد ( )Polis Binbaşıفاضل علي بكر،
األخ األكبر للواء الركن عمر علي.
مدير الشرطة/العميد ( )Polis Tuggeneralعبد هللا سعيد
الدباغ ،ربما يُ َعد أول ضابط شرطة تركماني يحصل
على هذه الرتبة الرفيعة خالل النصف الثاني من عقد
الستينيات ،وهو والد األديبة والكاتبة والمترجمة المعروفة
“إبتسام عبد هللا”.
معاون الشرطة/النقيب ( )Polis Yüzbaşıمحمد حاج داود.
مدير الشرطة/العقيد ( )Polis Albayمحمد رشاد ،والد
اللواء الركن إحسان محمد رشاد.
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مدير الشرطة/العميد ( )Polis Tuggeneralشرف الدين
عزيز ...والد “عميد الشرطة بديع شرف الدين”.
مدير الشرطة/العميد ( )Polis Tuggeneralطلعت علي
تسينلي.
مدير الشرطة/العقيد ( )Polis Albayفائق عزيز.
مدير الشرطة/العميد ( )Polis Tuggeneralإحسان علي
آغا الهرمزي ،عُ َد من أبرز ضباط الشرطة في شؤون
التحقيقات الجنائية ،وقد أسس –حسب معلوماتنا -مديرية
بهذه التسمية بشخصه في السبعينيات وأصبح أول مدير
لها.
لواء الشرطة ( )Polis Tümgeneralصباح كرم ،ربما يكون
ثاني ضابط شرطة تركماني –بعد اللواء فتح هللا محمد
علي -يترقى إلى هذه الرتبة الرفيعة في مسلك الشرطة
بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون ،وقبل أن
يغدو بمنصب “عميد كلية األمن القومي”.
عقيد الشرطة ( )Polis Albayغالب صفر البياتي.
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اللواء الطبيب أسنان  -أخصائي جراحة الوجه والفكين
( )Tabip Tümgeneralبرهان معروف رفيق ،أُغتيل
بمسدس كاتم للصوت في منطقة الكاظمية في أواخر
عام ( )2006أمام أعين زوجته وأوالده خالل فوضى
قتل الضباط المتقاعدين واألطباء وأساتذة الجامعات التي
ع َمت “بغداد” وعموم العراق ( )2005-2007لمجرد
كونه طبيباً.
عميد طبيب ( )Tabip Tuggeneralفاضل أيوب.
العميد الصيدلي ( )Eczacı Tuggeneralمحمد سداد
شكري.

محمود ،أول ضابط مهندس تركماني يحصل على شهادة
الدكتوراه في الهندسة ،وهو النجل الثالث للعميد “عسكر
محمود رضا”.
اللواء المهندس الركن  -هندسة آلية كهربائية (Ordudonatım
 )Mühendis Kurmay Tümgeneralسهيل سعيد حمو،
وهو نجل الفريق “سعيد حمو”.
اللواء المهندس  -هندسة آلية كهربائية (Ordudonatım
 )Tümgeneralنظام الدين محمود ياور ،وقد تبوأ أعلى
منصب في صنفه حين أضحى “مدير صنف الهندسة
اآللية الكهربائية.

العقيد الطبيب  -أسنان ( )Tabip Albayعصمت حسين.
الضباط اإلداريون ()Levazım ve Lojistik Subaylar
الضباط المهندسون ()Askeri Mühendis Subaylar

العقيد ( )Levazım Albayفاتح خالد بك الصالحي.

المقدم المهندس– هندسة آلية كهربائية

المقدم ( )Lojistik Yarbayطاهر خورشيد.

( )Ordudonatım Mühendis Yarbayمعروف حسين
رضا ،وهو نجل مربي األجيال األستاذ “حسين رضا”.

المقدم ( )Levazım Yarbayرضا حسن.

المهندس-مخابرة
العميد
( )Muhabere Mühendis Tuggeneralنوزاد علي
مردان.
المقدم المهندس  -أشغال عسكرية (İnşaat Mühendis
 )Yarbayخالد محمد سعيد آق قوينلو ،حسب قول
أقربائه فقد حوكم إلى جانب الشهداء “الزعيم/العميد
عبدهللا عبدالرحمن ،الدكتور نجدت قوجاق ،والمهندس
عادل شريف” ،ونُ ِّف َذ بحقه حكم اإلعدام يوم ( 12تموز
.)1980
الرائد المهندس –قوة جوية (Havakuvvetler Mühendis
 )Binbaşıفكرت عسكر محمود ،أُحيل بهذه الرتبة إلى
وظيفة مدنية بسبب إعدام أخيه (المالزم نشأت) ،وهو
النجل الثاني للعميد “عسكر محمود رضا”.

اللواء ( )Lojistik Tümgeneralإسماعيل فتح هللا المدرس،
أول ضابط تركماني من الصنف اإلداري يترفع إلى هذه
الرتبة ويشغل منصب مدير حوانيت ونوادي الجيش.
اللواء ( )Lojistik Tümgeneralإسماعيل شوكت ،شغل
منصب مدير الرواتب واألمور المالية للجيش ألعوام
عديدة في عقد الثمانينيات.
العقيد ( )Lojistik Albayعبيد شيخ قدرت كتانة ،األخ
األكبر لكل من “العقيد لمعي ،والنقيب نهاد”.
العميد ( )Levazım Tuggeneralشوكت رفعت.
العميد ( )Levazım Tuggeneralخورشيد ساقي.
العميد ( )Levazım Tuggeneralنوري مجيد.
العميد ( )Levazım Tuggeneralفاروق رشيد.

العميد المهندس– قوة جوية (Havakuvvetleri Mühendis
 )Tuggeneralآيدن رفيق.

العميد ( )Levazım Tuggeneralباقر حسين طوزلو.

العميد المهندس  -قوة جوية (Havakuvvetleri Mühendis
 )Tuggeneralحسن محمد علي.

اللواء ( )Lojistik Tümgeneralإبراهيم نامق ،كان مشهوداً
له كونه خبيراً بارزاً في مجاالت األعتدة والقنابل المختلفة
قبل أن يُحال على التقاعد ويُع َد َم في عقد التسعينيات.

العقيد المهندس  -أشغال عسكرية (İnşaat Mühendis
 )Albayآيدن رشاد مصطفى.
العميد المهندس  -هندسة آلية كهربائية (Ordudonatım
 )Mühendis Tuggeneralحسن عسكر.
العميد المهندس الدكتور  -هندسة آلية كهربائية
( )Ordudonatım Mühendis Tuggeneralنجدت عسكر
تموز-ايلول Temmuz-Eylül/July-September 2014
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العميد ()Levazım Tuggeneral
صوراني.

ناظم

عبدالمجيد

العقيد ( )Havakuvvetler Lojistik Albayسعاد أحمد
الحسني ...نجل أخت الشهيدين عطا وإحسان خيرهللا.
العميد ( )Levazım Tuggeneralنجم الدين حكيم آوجي.
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 )Helikopter Üstteğmenمؤيد عزت آرسالن ،أستشهد
بطائرته السمتية في معارك “كـَر َد َمـند” عام .1983
النقيب الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Yüzbaşı Pilot
ّ
المالح نهاد
نجدت إسماعيل حقي ،األخ األصغر للعميد
إسماعيل حقي ،وقد أستشهد في قتال جوي خالل الحرب
مع إيران وفي أجوائها.
العقيد  -سيطرة جوية ()Havakuvvetler Kontrol Albay
ناظم لطفي بكر.
العقيد الطيار  -سمتيات طيران الجيش (Karakuvvetler
 )Helikopter Albayفؤاد حمزة.
العقيد  -سيطرة جوية ()Havakuvvetler Kontrol Albay
بسيم شامل بك اليعقوبي ،نجل رئيس بلدية كركوك ذائع
الصيت خالل الخمسينيات من القرن 20/المرحوم “شامل
بك اليعقوبي”.
العميد الطيار  -نقل ومواصالت ()Pilot Tuggeneral
إبراهيم يونس.
المقدم  -سيطرة جوية ()Havakuvvetler Kontrol Yarbay
سعود النقيب.

الضباط األطباء والصيادلة ()Tabip ve Eczacı Subaylar
الرئيس أول/الرائد الطبيب ( )Tabip Binbaşıعطا خورشيد
الصالحي ،ربما يكون أول تركماني يحصل على شهادة
الطب اإلنساني في العراق عام ( ،)1935وأول طبيب
تركماني ينخرط في السلك العسكري ،وقد أحال نفسه على
التقاعد حسب رغبته وتفرغ لوظائف طبية مدنية وعيادته
الشخصية.
المقدم الطبيب ( )Tabip Yarbayإحسان خيرهللا ،من شهداء
مجزرة كركوك .1959
العميد الصيدلي ( )Eczacı Tuggeneralسيد فاتح سيد عمر،
األخ األصغر للعميد الركن سيدحميد سيدعمر ،وعم العميد
الطيار طارق.
العميد طبيب  -أخصائي األشعة ( )Tabip Tuggeneralخليل
طه.
اللواء الطبيب  -أخصائي األنف واألذن والحنجرة (Tabip
 )Tümgeneralناجي أحمد حمدي دميرجي ،إبن عم كل
من الشهيد الدكتور رضا محمود دميرجي والعميد إحسان
سعيد بسيم دميرجي.

الرائد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Binbaşı
نوبار عبدالحميد ،أستشهد في قتال جوي خالل الحرب
مع إيران.

اللواء الطبيب-أخصائي األمراض الجلدية (Tabip
 )Tümgeneralإسماعيل محمد جميل التلعفري.

النقيب  -سيطرة جوية ()Havakuvvetler Kontrol Yüzbaşı
عبدالستار (؟؟؟؟)((( ،نأسف لعد إستذكارنا إسم أبيه))).

العميد الطبيب  -أخصائي األنف واألذن والحنجرة (Tabip
 )Tuggeneralعادل عبدالمجيد ترزي.

ضباط القوة البحرية والعاملون فيها (Denizkuvvetler
)Subaylar
العميد البحري الركن (Denizkuvvetler Kurmay
 )Tugamiralسامي فوزي الخطيب ،قد يكون التركماني
الوحيد الذي ُق ِب َل تلميذاً في األكاديمية البحرية العراقية
وأوفد إلى اإلتحاد السوفييتي وأضحى ضابطاً بحرياً
تنفيذياً قبل أن يمسي ضابط ركن بحري ويصل إلى هذه
الرتبة العالية نسبياً وسط صنف محدود بتشكيالته ومساحة
عمله في أقصى جنوبي العراق ،وهو نجل عقيد الشرطة
فوزي الخطيب
العميد–إداري ()Denizkuvvetler Lojistik Tuggeneral
إحسان سعيد بسيم دميرجي ،قد يكون الضابط اإلداري
التركماني الوحيد الذي قضى معظم سنوات خدمته
العسكرية في محافظة البصرة وسط وحدات القوة البحرية
العراقية وتشكيالتها ،وهو نجل الشاعر واألديب المعروف
سعيد بسيم دميرجي ،وإبن عم اللواء الطبيب ناجي أحمد
حمدي والشهيد الدكتور رضا محمود دميرجي.،
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العميد الطبيب  -أخصائي العيون ()Tabip Tuggeneral
رفعت قطب.
العميد الطبيب–أخصائي التحليالت المختبرية (Tabip
 )Tuggeneralكمال مصطفى تسنلي ،من أفضل األطباء
المحللين في مختبر مستشفى الرشيد العسكري ،وعلى
الرغم من معاناته الشديدة في سمعه ،فلم يُس َت ْغنَ عن
خدماته وخبراته فترة مديدة.
العميد الطبيب  -أخصائي األشعة ( )Tabip Tuggeneralآيدن
ناظم الهرمزي.
العميد الصيدلي ( )Eczacı Tuggeneralمحمد عبدالرحمن.
العميد الطبيب-متمرس في الكلية اإلصطناعية (Tabip
 )Tuggeneralعباس صديق طيفور.
اللواء الطبيب– مظلي /قوات خاصة  -أخصائي الطب
الفيزيائي ( )Özelkuvvetler Tabip Tümgeneralعرفان
صديق توفيق ،يعتبر أول طبيب عسكري يتطوع في
صنف المظليين لدى تشكيل أول األفواج المظلية لدى
الجيش العراقي في أواسط عقد الستينيات.
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المرافق العسكري لقائد القوة الجوية “عميد الجو الركن
عارف عبدالرزاق” في عا َمي ( )1964-1965ومدير
مكتبه الخاص حين تبوأ منصب رئيس الوزراء العراقي
(أيلول .)1965
اللواء الطيار-سمتيات طيران الجيش (Karakuvvetleri
 )Helikopter Pilot Tümgeneralسعاد بهاء الدين ،كان
ً
محاال على التقاعد منذ عام ( )1988حين إختطفه مسلحو
ُ
ـر فيه
ميليشيات وقت صالة العصر في اليوم الذي ف ِّج َ
مرقد اإلمامين العسكريين (عليهما السالم) في “سامراء”
وقتما كان متوجهاً ألداء الصالة في جامع “القزازة”
وسط “شارع الربيعي” ببغداد قريباً من مسكنه يوم
22شباط ،2006وقد عثرنا على جثمانه الطاهر لدى
ً
ممثال به بوحشية في اليوم التالي
الطب العدلي ببغداد
من إختطافه.
العقيد الطيار-سمتيات طيران الجيش (Karakuvvetler
 )Helikopter Pilot Tuğgeneralسعاد صديق.
المالزم الطيار ( )Pilot Teğmenعزت مصطفى
باشا اليعقوبي ،إنخرط في السياسة بعد حركة
14رمضان8/شباط ،1963وترك العراق بهذه الرتبة
الصغيرة ربما في أواخر  1963وإستقر في السويد ،وهو
أحد أخوة المقدم “حشمت اليعقوبي”.
العقيد الطيار  -قاصفات ( )Pilot Albayعادل عثمان،
أستشهد في أعماق إيران باليوم األول من الهجوم
الجوي العراقي على القواعد الجوية اإليرانية عصر يوم
.22/9/1980
النقيب الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Yüzbaşı
علي محمد ،أستشهد برتبة نقيب لسقوط طائرته المقاتلة
(ميك )21-أثناء طيران تدريبي.
العميد المالح-قاصفات (Havakuvvetler Silahsittem Subayı
 )Tuggeneralنهاد إسماعيل حقي ،األخ األكبر للنقيب
الطيار الشهيد نجدت إسماعيل حقي.
العقيد  -سيطرة جوية
( )Havakuvvetler Uçak Kontrol Albayخليل محمود
كتانه ،لست متأكداً من رتبته األخيرة ،وهو األخ األصغر
للواء (ق.ج) غازي كتانه.
العقيد  -أسلحة جوية (Havakuvvetler Silah Kontrol
 )Albayلمعي شيخ قدرت كتانة ،األخ األوسط لكل من
العقيد عبيد والنقيب نهاد.
العقيد الطيار-مواصالت ( )Pilot Albayإبراهيم زينل.
العميد الطيار مقاتالت  /هجوم أرضي ()Pilot Tuggeneral
ييلدرم حسن ،من أبرز طياري القوة الجوية العراقية من
دون منازع ،والموصوف كونه بشهادة الجميع (الطيار
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البارع الذي لم ولن يتكرر) ،وكان الطيار العراقي الخبير
الوحيد الحامل لشهادة “طيار فاحص/إختبار/تجارب”
( )Test Pilotفي كل تأريخ القوة الجوية العراقية منذ
تأسيسها عام ( )1931ولغاية إنهيارها في (نيسان
.)2003
العميد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Tuğgeneral
محمد أحمد محمد علي البياتي ،من أبرز الطيارين
المدربين وأعظمهم براعة في قيادة المقاتالت/هجوم
أرضي “ميك ”23-والتدريب عليها وإعداد الطيارين
الجدد لقيادتها ،وهو األخ األصغر للواء الركن شهاب
أحمد محمد علي.
العميد الطيار الركن  -مقاتالت/إستطالع (Kurmay Pilot
 )Tuğgeneralمحمد طارق سيد حميد سيد عمر ،نجل
الزعيم/العميد الركن سيد حميد سيد عمر ،وإبن أخت
اللواء الركن عمر علي ،وصهر الفريق الطيار نجدت
والعميد الطيار جودت النقيب.
العميد الطيار  -نقل ومواصالت ()Pilot Tuggeneral
سعدون زكي.
العقيد الطيار  -سيطرة جوية ()Havakontrol Pilot Albay
كنعان علي زينل.
العقيد الطيار  -قاصفات ثم مواصالت ()Pilot Albay
آيهان نامق ،أحيل على التقاعد بعد تنفيذ حكم اإلعدام
بأخيه األكبر “اللواء إبراهيم نامق” ،فغادر العراق إلى
“تركيا” قبل أن يستقر في “أوستراليا”.
العميد الطيار  -قاصفات ( )Pilot Tuggeneralغازي محمد
نوري.
العقيد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Albay
عدنان عمر جميل.
المقدم الطيار مقاتالت/هجوم أرضي( )Pilot Yarbayجمال
عمر جميل.
العقيد الطيار مقاتالت/هجوم أرضي ( )Pilot Albayمجيد،
(((من أهالي سليمان بك ،وقد هرب إلى تركيا في حينه،
لم نستذكر إسم أبيه))).
العقيد الطيار  -سمتيات طيران الجيش (Karakuvvetler
 )Helikopter Pilot Albayآيدن مصطفى حميد ،أعدمه
النظام الصدامي عام .1989
المقدم  -أسلحة جوية (Havakuvvetler Silah Kontrol
 )Yarbayيلدرم عباس بكر.
الرائد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Binbaşı
بارز عمر علي ،النجل األكبر للواء الركن عمر علي.
المالزم أول الطيار-سمتيات طيران الجيش (Karakuvvetler
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الضباط العراقيون التركمان لدى القوات
المسلحة العراقية
الحلقة الثالثة واألخيرة-د .صبحي ناظـم توفـيق
الطيارون والبحارون واألطباء والمهندسون واإلداريونوالشرطة-

يُش َهد بحقه في مجاالت السيطرة الجوية وإنشاء قيادات
الدفاع الجوي.

ها نحن قد بلغنا الحلقة الثالثة واألخيرة من سلسة الضباط
التركمان الذين خدموا وسط تشكيالت القوات المسلحة
العراقية وصنوفها المتنوعة ومؤسساتها ودوائرها
المختلفةْ ،إذ ما زلنا عند وعدنا الذي قطعناه في عدد سابق
من هذه المجلة مع القارئ الكريم أن نخوض في أسماء
ضباط تركمان آخرين من الطيارين والبحارين واألطباء
والمهندسين واإلداريين وضباط الشرطة واألجهزة
األمنية ،سواء أكانوا من قادتنا الذين كانوا ما زالوا
في صفوف أسلحة القوات المسلحة العراقية وصنوفها
المتنوعة خالل العقود األولى من النصف الثاني للقرن
العشرين ،أو من أصدقائنا ومعارفنا من دورات متقاربة،
ً
سوية خالل عقود من أعوام
أو من آولئك الذين عملنا
خدمتنا سواء في أوقات السلم –وما أندرها بالعراق -أو
في ظروف الحروب والمعارك والقتاالت خارج الوطن
وداخله –وما أكثرها وخصوصاً منذ عقد الستينيات من
القرن العشرين ،-وها نحن نعرض أمام ناظريه من
إستذكرناهم من دون أن نخوض في عرض أية نبذة
ولو كانت بسيطة عن حياتهم ،تاركين هذه المهمة ألخينا
“الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي” وسط كتابه المزمع
على إعداده بعون هللا-:

العقيد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Albay
مسرور بهاء الدين علي توفيق قوجاق ،وربما يكون ثاني
ضابط طيار تركماني في تأريخ القوة الجوية العراقية،
وهو إبن عم الشهيد الدكتور نجدت نورالدين قوجاق.

الضباط الطيارون وصنوف القوة الجوية
العقيد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Albay
نافع عبدهللا بك الصالحي ،أول تركماني ينخرط في
مسلك الطيران العسكري ويصبح ضابطاً طياراً في
أوائل تشكيل القوة الجوية العراقية في عقد الثالثينيات
ويغدو من أقدم الضباط الطيارين العراقيين الذين أجادوا
قيادة الطائرات المقاتلة/هجوم أرضي ،وقد ترقى إلى هذه
الرتبة –التي كانت تع َُد رفيعة أوانئذ -في أواخر العهد
الملكي عام .1958
اللواء  -سيطرة جوية ()Havakuvvetleri Tümgeneral
غازي محمود كتانه ،من كبار ضباط القوة الجوية والذي
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العقيد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ( )Pilot Albayبكر
صدقي.
الفريق الطيار الركن  -مقاتالت/هجوم أرضي (Pilot
 )Kurmay Korgeneralنجدت مصطفى النقيب ،الضابط
الطيار التركماني الوحيد الذي إستحصل هذه الرتبة
الرفيعة وشغل منصب معاون قائد القوة الجوية العراقية
لشؤون الدفاع الجوي في معظم سنوات الحرب مع
إيران ،وهو أول طيار ضمن عائلة “النقيب” التي ضمت
من بعده العديد من الطيارين والمالحين أخوة وأبناء عم
وأصهاراً.
العميد الطيار  -مقاتالت/هجوم أرضي ()Pilot Tuğgeneral
جودت مصطفى النقيب ،األخ األصغر للفريق الطيار
الركن نجدت مصطفى النقيب.
العقيد المالح  -قاصفات (Havakuvvetleri Silahsistem
 )Subayı Albayفيصل سيد يونس سيد عمر النقيب ،األخ
األصغر للعقيد “عمر فاروق” ،وإبن عم الفريق الطيار
نجدت والعميد الطيار جودت والعميد الطيار آرتام
النقيب ،وشقيق قرين َتي الشهيدين عطا وإحسان خيرهللا.
العميد الطيار  -سمتيات بحرية (Deniz Helikopter Pilot
 )Tuğgeneralآرتام عبد القادر النقيب ،أخو الدكتور
البروفيسور ماهر عبدالقادر النقيب ،وإبن عم كل من
الفريق الطيار نجدت والعميد الطيار جودت مصطفى
والعقيد المالح فيصل النقيب.
الرائد  -قوة جوية ( )Havakuvvetleriإحسان عارف
بيراقدار،األخ األصغر للشهيد الدكتور نظام الدين عارف
بيراقدار الذي أعدمه النظام البعثي أوائل عام (،)1970
وإبن أخت العقيد الطيار نافع الصالحي ،وقد شغل منصب
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القرارات ،هادئ األعصاب،
حازماً في الشدائد ،وحاسماً متى ما
تطلّب األمر ذلك ،ال يتقبل أفكاراً
أو طروحات خارجة عن واقع
األحوال في الوطن العراقي ،غيوراً
هميماً ،متواصياً
ّ
بالحق والصبر،
ّ
الحق لومة الئم،
ال تأخذه في قول
غزير العلم ،متفتق الذهن ،فاضالً،
متواضعاً ،مدركاً لألمور ،مستدركاّ
للمواقف ،مؤمناً بأن لكل مقام مقال،
ّ
مثقفاً يصعب مضاهاته ومجاراته،
ضالعاً بمناحي اللغتين العربية
الفصحى والتركية قديمها وحديثها
بشكل ُمب ِْهر وذلك إلى جانب
اللغة الكردية بلهجتيها السورانية
والبهدينانية بحكم عمله في مناطق
الشمال المتنوعة وزراع التبغ في
ربوعها النائية ،متضلعاً في تأريخ
أقوام األمة التركية وحضارات
أقوامها وإمبراطوريتهم التي لم
تنقطع طوال األلفيات والعصور
والقرون ،مستحضراً على طرف
لسانه الفصيح المئات من أبيات
الشعر العربي والتركي قديمهما
الح َكم
وحديثهما ،ومئات سواها من ِ
والمواعظ ،حافظاً لمعظم آيات
القرآن الكريم البليغة من ذوات
الصلة بأمور الحياة الدنيا واآلخرة،
مستوعباً تفاسيرها وأحداثها،
مستهضماً معانيها ومفرداتها
ومواعيد نزولها وأسبابها ،وذلك
ً
فضال عن مئات األحاديث النبوية
الشريفة وتواريخها ووقائعها
ُمسكاً بشآبيب اإلسالم
ومناسباتها ،م ِ
الحنيف بإعتدال ومن دون تطرّ ف،
متعمقاً في مذهب “اإلمام أبي
حنيفة النعمان” إلى جانب المذاهب
األخرى ،زاهداً بأمور الدنيا ،نظيف
اليد ،عزيز النفس ،حريصاً يشوبه
بعض القلق األبوي الملحوظ على
جميع أفراد العائلة واألوالد واألحفاد
مترفعاً تماماً
ِّ
كبيرهم وصغيرهم،
ُ
ْ
عن الما ّديات ،لم تغ ِره المناصب
والدرجات والمكافآت ،فقد كان
“أبو كمال” -على تعاظمها -أرفع
منها وأعظم ...لذلك ،وألسباب
عديدة أخرى فقد أجلّه الجميع

صغاراً وكباراً ،أقرباء وأصدقاء
تركماناً
وجيراناً،
ومعارف
ً
وعرباً وأكرادا وسواهم ،مسلمين
ومسيحيين على تنوع مذاهبهم ،فقد
إحترموه عن قناعة وإلتمّوا حوله
وأحاطوه وإرتاحوا لحسن إستقباله
لهم ببشاهته المعهودة في مكاتبه
ومسكنه ،ليس من أجل مصلحة،
ً
ومواصلة
بل تقرّ باً إلى شخصه
لصداقته وتمتّعاً بلقائه واإلستمتاع
ألحاديثه المألى بالحكمة والموعظة
الحسنة والنصح واإلرشاد ودروس
من الماضي والتأريخ.
وأشهد كذلك ،كم من كبار الشخصيات
الموصلية وأساتذة التأريخ واللغات
وطالب العلم والمعرفة في جامعتهم
المرموقة ومعاهدها ومراكزها
البحثية والمدارس المتنوعة ،قد
شهدوا بغزارة علمه وتشبّثوا بسم ّو
ثقافته ،حتى باتت دار سكناه في الحي
الزراعي ومكتبه في مبنى النادي
التركماني بالموصل ومنزل أبيه في
تلعفر “ديواناً غير معلن” لزياراتهم
التي كانت تتكرر على شخصه
أينما يتواجد -بمع ّدالت شبه يوميةلتبادل الحديث الشيّق في مناحي
الحياة والعلم والمعارف وتأريخ
الثقافات والحضارات التركية
والعربية ،وعلوم الفقه والحديث
وس َير األنبياء والرسل والصحابة
ِ
وآل البيت الكرام ،والشعر والنثر.
وحين تحل لحظات وداعي بهذه
األوراق ألخي الكبير وعمي الحبيب
وأستاذي العزيز “أبو كمال” وبهذه
ّ
أسطرها بعد إنقضاء
الكلمات التي
( )43سنة على تعارفنا و()23
عاماً على فراقه لنا ،فإنني أستشعر
أن روحه الطيبة الحائمة في جنات
نعيم ستظل نبراساً ينير حياة من
ّ
تبقى –أطال هللا في أعمارهم -بعد
أن إنض ّم ولده “إحسان -رئيس
مهندسي منشأة كبريت المشراق”
شهيد ّ
حق وواجب ألجل أمّته ليرقد
في مقبرة “تلعفر” إلى جانبه...
ولكن الذي قد يُ َه ِّونَ علينا بعض
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الشيء أننا وقتما نفتقدهَ ،فلنا في
أختنا الوقورة “أم كمال” وأنجالهما
األعزاء على قلبي “فهمي ،ينار،
يشار ،كولم ،وسوزان” وأوالدهم
ما يسرّ ناظرينا ويه ّدىء من روعنا
ّ
ويخفف شيئاً من حرقة الفراق ،فهم
الخلَف وفا ًء وأدباً
بال إستثناءِ -ن ْع َم َوتربية وأخالقاً.
وفي حين ال أكتم بأن ال أحد ،كائناً من
يكون ،يمكن أن يع ّوض عن “أبو
ّ
يحل في نفوسنا وقلوبنا
كمال” أو
وعقولنا وباألخص في “فرع نادي
اإلخاء التركماني” بالموصل محلّه،
فأنني أُخاطبه أن ال يرقد رغيداً
قرير العين هانئاً بملىء جفونه وال
يكترث بما جرى ويجري من بعده،
فهو َو َم ْن َس َب َقه من الشخصيات
العراق
وعلماء
التركمانية
ّ
األجالء وشرفائه وآخرين جاهدوا
محاولين إصالح أوضاعه المخزية
والمتفاقمة بإضطراد هم السابقون،
ويبدو أن آخرين عديدين من الطراز
نفسه سيلحقون ،ما دام الوطن قد
إنقلبت في ربوعه الموازين ،وبات
الساقطون ُ
وش ّذاذ اآلفاق وحثاالت
وس َفلَ ِت ِه أسياداً في الشارع
المجتمع َ
العراقي ،وغدت “تلعفر” منذ عام
( )2003وباألخص في هذه األيام
الحالكة من تأريخها المجيد عرضة
للمذابح والمعارك والمواجهات
المسلحة بين هذا وذاك ،مصحوبة
بتشريد أهلها وهروبهم منها
برار وبلدات وقرى
وإلتجائهم إلى
ٍ
وسط همومهم المتصاعدة والمتفاقمة
لفقد المئات من شهدائهم ومعاناة
جرحاهم ومصابيهم ،ناهيك عن
حرق جوامعهم ومساجدهم ودور
العبادة وسط مدينتهم.
فوداعاً يا عمي ويا أستاذي الجليل ويا
أخي الكبير “عبدهللا محمود عبدهللا
العلي القدير
أفندي أوغلو” ،ومن
ّ
الواحد األحد ،على روحك الطاهرة
المعطاء مليون رحمة ورحمة.
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دخول السيد “عبدهللا عبدالرحمن”
رئيس الهيئة اإلدارية لنادي اإلخاء
التركماني برفقة “أبي كمال” ،فما
كان من المحافظ ومسؤول تنظيمات
حزب البعث والمدعوون الرسميون
ّ
إال وقد إنبهروا صاغرين أفواههم
لما يشاهدونه وتفاجأوا به ،فيما
ُ
إستشعرت بالعم “أبو كمال” وقد
تعرّ ق جبينه من ذلك اإلستقبال
التركماني لـ “أبي فاروق” مقابل
إستقبالهم المتواضع لكبار المسؤولين
الرسميين في المحافظة ...ولم
نستغرب كثيراً عند مغادرتهم قاعة
اإلحتفاء بعد لحظات من إلقاء “أبي
كمال” لكلمته الترحيبية ومن دون
أن ينتظروا الكلمات التالية والفقرات
الالحقة ضمن منهج اإلحتفاء....
ولكني لم أعلم بأي إجراء سلبي
من لدن أولئك المسؤولين تجاه ذلك
التصرف لجمهور التركمان ،ولم
يتخذوا أي إجراء حيال “أبو كمال”
الذي واصل ترؤسه لنادي الموصل
لدورة ثانية لغاية عام (.)1978
عالقاتنا ما بعد الموصل ولغاية وداعه
الحياة الدنيا
في نهاية هذا البحث عن حياة هذا
الرجل س،سأحاول ان اسلّط
البعض من الضوء على ما تبقى من
حياته المديدة ،وقتما توادعت وإياه
في “الموصل” لنتواصل معاً في
“بغداد” وسواها ،حتى فارق الحياة
عام (.)1991
فعالقاتنا األخوية والعائلية لم تنقطع
مطلقاً بعد توديعي إلياه ومدينة
“الموصل” وإستقرار عائلتي في
“بغداد” وإنشغالي بالحياة العسكرية
والحروب والمعارك وتدرجي
بالرتب والمناصب ،ولكني ال أنسى
موقفاً من العم “أبي كمال” مع
األخت “أم كمال” حين نزال ضيفين
عزيزين -كعادتهما -بمسكني بحي
الضباط في “زيونة” يوم أعلمني
آت لزيارة عائلة المرحوم العم
أنه ٍ
“عبدهللا عبدالرحمن” بعد أيام
معدودات من تنفيذ حكم اإلعدام
59

بحقه يوم ( ،)16/1/1980فلما
ُ
عزمت على مرافقته إلى مسكن
الشهيد الواقع بحي الضباط في
“اليرموك” فقد عارض ذلك بشدة
لم أتعهدها منه في غابر األيام ،حين
ّ
ذكرني بأني ضابط برتبة “مقدم
ركن” في وزارة الدفاع وينبغي أن
أكون في غاية الحذر في مثل هذه
المواقف ،فالشجاعة ليس بالتهور
بل بالعقالنية وللضرورات أحكام،
وال يجوز أن يلومني أحد على ذلك،
فإضطررت للرضوخ لطرحه.
وفي زياراتي المتواصلة بمعدالت شبه
سنوية إلى “الموصل” وخصوصاً
في البعض من مواسم الصيف في
طريقنا لإلصطياف في “سرسنك”
فقد كنا ننزل ضيوفاً بمنزلهم
العامر في “الحي الزراعي”
مرحّ بين بنا خير ترحاب ...ولكن
ذات مرة قررت غير ذلك لكون
عائلتي قد غدا تعدادها بفضل هللا
( )5أفراد ،فيما أضحى بيته ممتلئاَ
بفضل العلي القدير في جميع غرفه
باألوالد والعديد من األحفاد ،فكان
قد إستأجرنا غرفة في فندق اإلدارة
المحلية المطل على نهر دجلة،
فيما قمنا بزيارة مسائية لمسكن
“العم أبو كمال” ،فما كان منه ّ
إال
وقد تجهّم وجهه وبدا عالئم العتاب
بين عينيه ،ومن دون سابق إنذار
وبينما كانت “أم كمال” والبنات
يستحضرن طعام العشاء فقد فوجئنا
بالشابين “ينار ويشار” عائدين
وهما يحمالن جميع حقائبنا وقد
دفعا أجرة الغرفة المستاجرة في
ذلك الفندق ...فكانت بمثابة ((توبة
نصوح)) عن ذلك ((الخطأ)) الذي
إقترفناه في تلك المرة والتي ظلت
يتيمة ولم نجرأ على تكرارها في
األعوام الالحقات.
وفي سنوات عقد التسعينيات كان
لي وأفراد عائلتي وأقربائي شرف
خدمة العم “أبو كمال” في بيتنا
ومراجعته لعيادات األطباء ورقوده
بالمستشفيات وقتما أُصيب بمرض
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ً
طويال في جهازه البولي ،ولما
دام
كان عديلي “الدكتور إبراهيم سيد
جالل بزركان”  -رحمة هللا عليه-
رئيساً لقسم التخدير في مدينة
الطب ببغداد ،فقد آل على نفسه
إدخاله في غرفة خاصة بمستشفى
“الشهيد عدنان” وان يشرف عليه
الطبيب األخصائي واإلنسان الرائع
ذائع الصيت “أسامة نهاد رفعت”
وإجرائه عمليتين جراحيتين
لتخفيف أوزار ذلك المرض المُت ِعب
ُحرج على كاهله ،وكم كنت
والم ِ
أستشعر ببعض الزهو حين نزوله
مع العائلة في بيتي وتقديمنا خدمة
متواضعة إلياه طيلة أيام العالج
والنقاهة ...كما أنه وبعد أن وافاه
األجل المحتوم يوم ( 23نيسان
 )2001بعد معاناته من ذلك
المرض عن عمر ناهز ( )83سنة،
وحضوري مجلس الفاتحة المقامة
على روحه الطاهرة بدموع غزيرة
لم تنقطع مستشعراً وكأني فقدت
أبي أو أحد أعمامي أو أخوالي،
فإني أفتخر لعدم إنقطاع أوالده عني
يقابله تواصلي معهم ولغاية كتابتي
لهذه السطور أواسط عام (،)2014
وإرتباطي الجديد في “إستانبول”
منذ ( )3سنوات مع أخيه األصغر
“الدكتور أحمد محمود التلعفري”.
من خالل إختالطي شبه اليومي بحكم
جيرتي معه لعام كامل في مسكني
المستأجر قبالة منزله وسط “الحي
الزراعي” بالموصل والتي إنتهت
إثر قبولي ضابطاً تلميذاً في “كلية
األركان والقيادة” ،وزياراتي
المتكررة لمكتبه بفرع النادي
التركماني في “الموصل” ،فقد
وجدت “العم أبو كمال” محبوباً،
ذكيّاً ،م ُِج ّداً ،محترماً ،ودوداً،
سلس الكالم ،ممتع الحديث ،مُجيد
اإلنصات ،حاضر البديهة أثناء
المزاح وعند يج ّد الج ّدَ ،ح َسنَ
المعشرَ ،د ِم َث األخالق ،ذا إهتمام
مشهود بالشعر والتأريخ ومختلف
العلوم ،كريم النفس عزيزها ،معتدل
اآلراء ،واصل األرحام ،صائب
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“الموصل وتلعفر” ،ولما ناقشنا
ذلك بإسهاب وإطمأن أن تلك السفرة
ربما ال تتسبّب في (إحراج أمني
وإستخباري) لشخصي وألولئك
الضباط ،فقد إتفقنا على تنفيذها في
عطلة عيد الربيع المصادف ليوم
الثالثاء ( ،)21/3/1972وقد تهيأت
لنا حافلة ركاب كبيرة أقلّـتنا صباحاً
من أمام النادي إلى “الرشيدية
والسالمية” لنتجول فيهما ويستقبلنا
وجهاؤها وساكنوها بكل ترحاب
وفرح وزهو وفخر ،غير مص ّدقين
بوجود هذا العدد من الضباط
التركمان في صفوف الجيش العراقي
وصنوفه وتشكيالته القتالية الفعالة
وهم يتحدثون بلهجات “كركوك،
أربيل ،طوزخورماتو ،خانقين،
قزلرباط ،مندلي” وسواها ،وذلك
قبل أن ينتهي بنا المطاف مفترشين
األرض وسط بقعة زراعية خضراء
يمتلكها “العم أبو كمال” وعائلته
وأقرباؤه بالقرب من مدينة “تلعفر”
ليُذ َب َح عدد من األغنام على شرفهم
ويُط َبخ قبل تناول لحومها مع “خبز
التنور” ظهراً مع إلتقاط صور
تذكارية ...وللتأريخ أحاول إستذكار
أسماء معظمهم( -:النقيب رشدي
سعدالدين جايجي ...المالزمون
األولون “جالل شكور ،كمال محمد
عبدالصمد ،نجات شكري مصطفى،
حشمت مصطفى اليعقوبي ،هشام
علي غالب ،يالجين عمر عادل،
شاكر شكر ،عادل إسماعيل ،عادل
جهاد ،محمد صالح إسماعيل،
فاضل عباس أحمد ،نجات سيد
سعد هللا الصالحي ،عمران محمد
حمزة ،خالد شاكر أحمد ،نجات
بهجت ،ناظم غريب ،قلندر صفر،
عبد الكريم توفيق ،جالل عبد
الصمد ،عصمت عبد الصمد ،ياووز
عمر عادل ،مهدي إسماعيل...
والمالزمون أكرم عبد القادر
الصراف ،نهاد شيخ قدرت كتانة،
موفق خضر ،جليل إسماعيل آغا
بيراقدار ،نجدت سعيد أحمد الحافظ،
موفق هدايت آرسالن ،نظمي ناظم
الهرمزي ،تاج الدين عوني ،صباح

محمد الصالحي ،نجدت مصطفى
حبيب ،كمال أنور عارف ،صباح
نوري درويش ،إبراهيم آوجي،
قيس حسيب علي توفيق قوجاق،
زكي شاكر جدوع) ،وغيرهم من
الذين أرجوهم أن يعذروني على
عدم إستذكار أسمائهم بعد إنقضاء
ما يزيد على ( )43سنة على ذلك
اليوم.
في إدارته لفرع النادي التركماني
بالموصل كنت أراه وكأنه قائد
عسكري يدير مقر تشكيل في
ظروف السلم ،من حيث حضوره
اليومي المسائي المنتظم وأوامره
التي ال تُ َثنّى وقراراته التي لم يكن
أحد ليجرأ على مخالفتها أو الخروج
عنها ...فيما كانت نثرية هذا الفرع
أضعاف ذلك النادي األصل المؤسس
قبل عقد من الزمان في “بغداد”ْ ،إذ
لم يكن “العم أبو كمال” يرضى
أن يتهاون مع أي عضو قد يتأخر
في دفع إشتراكاته السنوية المقررة
إستناداً إلى نظامه الداخلي ،في حين
كان العكس يجري في “بغداد” في
سبيل المجاملة ،وفي وقت كان “أبو
كمال” يفرض مبالغ على شكل
تبرعات في موسم الحصاد على ذاته
ً
أوال قبل أن يفرضها على أصحاب
األراضي الزراعية كل حسب ما
يقتنيه من مبالغ مقابل بيع محاصيله
الوافرة ،فيضيفها إلى ميزانية الفرع
بغية تقديم دعم مادي ألية عائلة
تركمانية تحتاج إلى البعض منها،
ناهيك عن دعمه للطالب التركمان
ذوي العائدات المادية المتواضعة
إلعانتهم على إستكمال مراحل
دراساتهم المختلفة ،في حين كان
“أبو كمال” قد ّ
شكل لجنة مالية
تتمتع بـ(صالحيات دكتاتورية)
لمراقبة دقة الصرفيات اليومية وفقاً
لوصوالت رسمية أو شبه رسمية
مختومة ،مثلما كان حاله في إدارة
شؤون “دائرة إنحصار التبغ”
الحكومية التي كان على رأسه.
ومن عظم غيرته على سمعته
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الشخصية وهمته في العمل الدؤوب
فقد وجدته على إستعداد وجاهزية
ألن يعمل طيلة ( )20ساعة
متواصلة بمعدالت يومية من دون
ضجر وملل ...بينما كنت أراه على
عكس ذلك في تسيير أمور مسكنه
وأفراد عائلته الذين كانوا يتمتعون
بالحرية الكافية إلبداء آرائهم
واإلقدام على تصرفاهم شريطة
عدم الخروج على األصول واآلداب
واألعراف السائدة في المجتمع
الموصلي والتلعفري معاً ....لقد
كان “أبو كمال” ((ديمقراطياً))
في بيته ووسط عائلته وأقربائه،
تقابلها ((دكتاتورية عادلة)) في
إدارته للنادي التركماني وشؤون
دائرة إنحصار التبغ في “الموصل”
والمشتملة في مسؤولياتها عموم
محافظات المنطقة الشمالية من
الوطن.
لم أجد “العم أبو كمال” قد أصابه
شيء من اإلرتباك سوى في حادثة
لم يكن لديه دور فيها أو ضلع ،ففي
مساء يوم الخميس (6أيلول)1972
أقام فرع الموصل لنادي اإلخاء
التركماني إحتفا ًء سنوياً لمناسبة
بدء السنة الدراسية ليتعرف
الطالب التركمان المقبولين في
جامعة الموصل بعضهم ببعض
وباآلخرين ،وكان على رأس
المدعووين الرسميين كل من
محافظ الموصل السيد “غازي
العياش” وأمين سر فرع الموصل
لحزب البعث الحاكم وقد إصطف
إلى جانبهما في الصف األمامي
من قاعة اإلدارة المحلية معظم
الشخصيات الرسميين في إدارة
المحافظة ،حيث إستقبلهم الحضور
ببعض التصفيق المتواضع ليس
ّ
إال عند دخولهم القاعة بصحبة العم
“أبو كمال” ...ولكن بعد إنقضاء
ُ
فوجئت بتصفيق حاد
بضع دقائق
لم أصادف نظيره طيلة حياتي وقد
ع ّم القاعة الكبيرة مصحوباً بهتافات
تركمانية تنطلق من حناجر شبان
متحمّسين تصاعد بشدة لحظة
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غير مستغربة ،ليلغي البريطانيون
وصايتهم على العراق عنو ًة
ويجددوا إحتالله ويعتقلوا المئات من
عسكرييه ومدنييه ويقلصوا جيشه
إلى النصف ،وكان للشاب “عبدهللا
أفندي أوغلو” نصيب بين أولئك في
“الموصل” بتهمة العمل إلى جانب
تركيا ولصالح آلمانيا وميله للزعيم
اآللماني “آدولف هتلر” وتبجّ حه
باألفكار النازية.
لم يرغب الشاب “أبو كمال” بعد
تخرجه وحصوله على تلك
َ
((الشهادة الجامعية العالية)) عام
( )1943العودة لمسلك التعليم ،بل
رغب أن يُ َعيَّنَ موظفاً جامعياً في
“دائرة إحصاء لواء أربيل” ،فتم له
ذلك قبل أن ينقل خدماته إلى “دائرة
إنحصار التبغ” حين تأسست في
ذلك اللواء/المحافظة نفسها إبتغاء
الحفاظ على محاصيل “التبغ” ومنع
تهريبه إلى دول الجوار كونه يدرّ
لصالح ميزانية البالد ثروة كبيرة ال
يُستغنى عنها.
وفي تلكم األعوام ظل “أبو كمال”
يتنقل ضمن الدائرة ذاتها ألداء
مهماتها ما بين “كركوك ،أربيل،
والموصل” ،وحين إستقر مع
عائلته في مدينة “كركوك” لعامين
متواصلين ( )1952-1954فقد
إرتبط بعالقات واسعة مع العديد
من شخصيات كركوك ،من أمثال
“اللواء مصطفى راغب باشا،
المقدم مصطفى عبدالقادر بك،
المقدم عبدهللا عبدالرحمن البكري،
الرئيس/النقيب هدايت بك آرسالن،
المقدم جمال كمال الصباغ ،مدير
الشرطة “فاضل علي بكر”،
ولكن إرتباطه األهم ظل مع السيد
“سعدهللا المفتي” المعروف بـ(دايي
سعدهللا) بحضوره المتواصل في
ديوانه المنعقد صباح كل يوم جمعة
إلى جانب معظم وجهاء “كركوك”
وكبار موظفيها واآلغوات والشيوخ
والشعراء واألدباء ،وآخرون من
أمثال “العالمة قاسم بك مصطفى
61

الصالحي ،عبدالغني أفندي القلعلي،
توفيق بك بن يحيى بك ،المال رضا
الواعظ ،المال صابر ،الدكتور عطا
خورشيد الصالحي ،الدكتور رضا
طاهر عثمان ،إبراهيم بك النفطجي،
ناظم بك النفطجي ،قاسم بك
النفطجي ،شاكر العراقي ،المحامي
نورالدين رضا الواعظ ،المحامي
عطا ترزي باشي ،المحامي محمد
الحاج عزت ،المحامي فاضل سيد
نوري الصالحي ،المحامي حبيب
الهرمزي ،الشاعر محمد صادق،
والشاعر الشاب عثمان مصطفى
مظلوم”.
إستقراره في “الموصل” وتأسيسه
للنادي التركماني
لم ينعم “أبو كمال” باإلستقرار في
هذه المدينة سوى في غضون عام
( )1964وبعد أن أمسى موظفاً
عريقاً ذا خبرة متعاظمة في عمله
متبوئاً منصب “معاون مدير دائرة
إنحصار التبغ في المنطقة الشمالية”
المرتبطة مباشرة بوزارة الزراعة
وأثبت كفاءة نادرة بالعمل فيها
ونظافة يد أندر في هذه الدائرة
ذات الحساسية المالية المفرطة،
حتى أضحى مديراً عاماً لها عام
( ،)1969وإستمر بمنصبه الرفيع
هذا حتى بلوغه ( )63سنة من عمره
المديد حين بلغ سن التقاعد القانونية
عام ( ،)1981حيث تفرغ لرعاية
عائلته ولقاء أصدقائه وأحبائه
في “الموصل وتلعفر” وبعض
الزيارات خارج الوطن إلبنه
األكبر “المهندس كمال” المستقر
منذ الستينيات في الواليات المتحدة
األمريكية ،وإلبنه الثاني “الدكتور
عصمت” الساكن منذ أواخر ذلك
العقد في مدينة “غازي عنتاب”
التركية.
ومنذ منتصف الستينيات من القرن
العشرين وفي عهد الرئيس
“عبدالسالم محمد عارف”،
وقتما أمسى للتركمان شيء من
القدح المعلّى لما عانوه على أيدي
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الشيوعيين والبارتيين واليساريين من
جرائم ومجازر في عهد “عبدالكريم
قاسم” ،فقد أضحى “أبو كمال”
ً
عامال على
قائداً للحركة التركمانية
إستنهاض المشاعر القومية والثقافية
والتأريخية للتركمان المنتشرين في
معظم بقاع لواء/محافظة الموصل
بما فيها قضاء “تلعفر” والعشرات
من البلدات والقرى المحيطة بالمدينة
نفسها وعدد من أحياء “الموصل”
وفي مقدمتها “محلة النبي يونس
(ع)” ،وذلك قبل أن يقدم عام
( )1971على تأسيس “فرع نادي
اإلخاء التركماني” في هذه المدينة
المعروفة بأهميتها ،وأُنتُ ِخ َب رئيساً
لهيئته اإلدارية قبل أن يُعاد إنتخابه
باإلجماع لوالية ثانية لغاية نهاية
عام ( ،)1978وعلى الرغم من
إصرار البعض على ضرورة إعادة
ترشيحه لوالية ثالثة فقد رفض بشدة
الخروج على ما أدرجه بشخصه
وقلمه وسط بنود النظام الداخلي
للنادي ليسنح فرصة الكفاح والعمل
ألجل التركمان لسواه ....ولكن
النظام السابق سيمنعه الحقاً من
ترشيح ذاته للمرة الثالثة بشكل
مطلق.
شاءت الصدف في ربيع عام ()1972
أن يتواجد في مدرسة المشاة –وقتما
ُ
كنت أحد معلّمي األسلحة فيها-
العديد من الضباط التركمان وسط
مئات من ضباط الجيش المشتركين
بدورات وجوبية متنوعة على
مدار السنة في أجنحتها الثالثة
ألغراض الترقية لرتب أعلى،
حين تعرّ ف “العم أبو كمال” على
العديد منهم خالل زياراتنا لمكتبه
في النادي التركماني ،فما كان منه
ّ
إال أن أقام دعوات طعام عشاء
فاخر لجميعهم في حديقة النادي
بحضور البعض من الشخصيات
التركمانية الموصلية والتلعفرية
علي
وسواهم ،وذلك قبل أن يطرح ّ
فكرة تنظيم سفرة موحدة لهم على
نفقة النادي يجوبون خاللها وسط
البقاع التركمانية حوالي مدينتي
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مختلفة وألغراض متنوعة على
مدار أشهر السنة من دون إنقطاع.
توطدت العالقة بيننا حتى كان يعاتبني
إن لم ُ
أزره مرة في األسبوع على
أقل تقدير ...ولكن الصداقة –
بمعناها العميق -لم تفرض ذاتها
عزمت أن أؤسس بيتاً
علينا ّ
ُ
إال حين
ُ
كنت على
وأسكن “الموصل” فقد
وشك الزواج أواسط عام ،1972
فقد ش ّد “أبو كمال” حزامه من حيث
ال أدري ،حتى فاجأني بأنه إنتقى لي
مسكناً مناسباً يتقابل مع منزله الفاخر
في “الحي الزراعي” وبإيجار
شهري متواضع حُ ِس ُ
دت عليه...
ّ
ولما نُ ِقلَ ْت زوجتي -وكانت معلمة
حديثة التعيين -إلى “مديرية تربية
محافظة الموصل” وحسب تنسيبها،
فقد أخذني لزيارة صديقه مدير عام
تربية المحافظة األستاذ “عبدالقادر
عزالدين” ليثبّتها في أفضل مدرسة
إبتدائية تقع في قلب مدينة “تلعفر”،
ولوال “أبو كمال” لكانوا قد قذفوا بها
إلى أقاصي هذه المحافظة الشاسعة
في مساحتها والمتباعدة بأقضيتها
ونواحيها وقراها بدءاً من “زاخو”
ً
شماال إلى “الشرقاط” جنوباً ،ومن
ً
قضاء “دهوك” شرقا إلى ناحية
“ربيعة” في أقصى غربيّها.
لم أستشعر ولم تتحسس قرينتي بالغربة
في بيتنا الجديد ،فقد أخجلنا “أبو
كمال” وزوجته الفاضلة وإبنة عمه
“أم كمال” وأبناؤهما الموجودون
في العراق “فهمي ،إحسان ،ينار،
يشار” وإبنتاهما الصغيرتين في حينه
“كولم ،سوزان” من عظم ما قاموا
به من فروض الجيرة وإستكمال
حاجات البيت الجديد والتعاون معي
في ترتيب آثاثه ،فألسبوع كامل لم
تدع السيدة “أم كمال” أن تدخل
زوجتي مطبخ بيتنا الفتي ّ
إال لتخدير
الشاي والقهوة ،سواء ببعثها طعام
الغداء الفاخر إلينا أو بتناول البعض
من الوجبات التلعفرية السخية مع
العائلة مساء على مائدتهم العامرة
بما ّلذ وطاب من المطبخ التلعفري

المزدان بالبرغل والحبّية اللذيذة
ومشتقاتهما ولحوم الغنم والدجاج
التي كانوا يع ّدون وجباتها بأناملهم
في بيتهم العامر.
ُ
علمت من “العم أبو
وبإنقضاء األيام
كمال” أنه ولد في نواحي “تلعفر”
عام  1918وسط عائلة تركية
إنتقلت من والية “ديار بكر” في
أوائل القرن 18/لتستقر في مركز
“قائمقامية تلعفر” متولّية أمور
القضاء والشرع وتطبيق القوانين
واألعراف فيها ونواحيها خالل
القرنين األخيرين من عمر الدولة
العثمانية ،تلك األسرة التي أمسى
لها دور قيادي في “ثورة العشرين”
المناهضة لإلحتالل البريطاني والتي
إندلعت بحق من مدينة “تلعفر”
تحديداً –وليس من “الرميثة” كما
يزعم البعض -في حزيران1920
وقبل أن تنتشر في معظم بقاع
العراق كالنار في الهشيم ...ولما كان
ج ّده “القاضي عبدهللا أفندي أوغلو”
مطلوباً لدى سلطات اإلحتالل
البريطاني ومحكوماً عليه بالسجن
غيابياً لقيادته تلك الثورة التلعفرية،
فقد تركت العائلة ديارها عائدة إلى
أوالد العمومة في “ديار بكر” وذلك
قبل أن تعود أدراجها الحقاً في
غضون عام ( )1921إلى “تلعفر”
وهي تحتضن الطفل “عبدهللا” الذي
بلغ السنة الثالثة من عمره وذلك
على إثر شمول رب العائلة بالعفو
العام الذي أصدره المندوب السامي
البريطاني “بيرسي كوكس” لصالح
جميع قادة ثورة العشرين بعد
إصدار “عصبة األمم” لقرارها
القاضي بإخراج “العراق” من
تحت ظالل اإلحتالل -ولو صورياً-
ومنحه صفة (دولة تحت الوصاية
البريطانية).
في “مدرسة تلعفر األساسية” أكمل
الصبي “عبدهللا أفندي أوغلو”
الدراسة اإلبتدائية وإلتحق بدار
المعلمين ببغداد سنة ()1934
وتخرج فيها عام ( )1937ليتم
تعيينه معلماً في مدينته ،وقبل أن
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تعتقله القوات البريطانية هناك بتهمة
الترويج ألفكار “مصطفى كمال
آتاتورك” مؤسس “تركيا الحديثة”
وعلى إثر ذلك تم نقله ،بل نفيه
بأمر وزاري ،إلى ناحية “مندلي”
بلواء/محافظة ديالى” ليعمل معلماً
في مدرستها ...ولكن عدم رغبته
بمواصلة الخدمة في مسلك تعليم
الصغار من جهة وطموحه الذي
َ
يرض أن يقف عند ذاك الحد،
لم
فقد تقدم في صيف عام ()1939
إلمتحان القبول في “دار المعلمين
العالية” الواقعة بالقرب من جامع
بحي
“اإلمام أبي حنيفة النعمان”
ّ
“األعظمية” في “بغداد” ليُقبل في
صفوفها ويتخرّ ج فيها عام ()1943
بتفوق.
ولكن الطالب “عبدهللا محمود أفندي”
سني الدراسة في تلك
قض
ّ
لم َي ِ
المؤسسة التعليمية العالية بهدوء
فقد إندلعت الحرب العالمية الثانية
عام ( )1939ليكون “العراق”
الحاصل على إستقالله الصوريوالعضو في “عصبة األمم” منذ عام
( -)1932طرفاً غير مُعلَناً في أتونها
ومن دون خوض غمارها إلرتباطه
مع “بريطانيا” بمواثيق ومعاهدات
ُلزمة ،فكانت
سياسية وعسكرية م ِ
أرضه وأجواؤه ومياهه متاحة أمام
تحشدات القوات البريطانية وتنقالتها
وإعادة تنظيم تشكيالتها العسكرية
وإراحتها من دون رضى حكومته
القائمة في حينه وشعبه الذي لم يكن
على دراية بمجريات األمور ،حتى
أق َد َم رئيس وزراء العراق المنتخب
“رشيد عالي الكيالني” في مطلع
شهر مايس/آيار 1941وباإلتفاق مع
القادة األقدمين األربعة على حركة
عسكرية -سياسية غير مدروسة
العواقب حيال القوات البريطانية
المتمركزة في البعض من أرض
الوطن لتندلع حرب لم تكن متكافئة
بشكل مطلق طالت ( )29يوماً بين
العراق وبريطانيا العظمى للفترة
من ( 2-30مايس/آيار)1941
وقبل أن تنتهي بهزيمة عراقية
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /
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عبدهللا محمود عبدهللا أفندي أوغلو
تلعفرلي ....كما عرفته
د .صبحي ناظـم توفـيق*
عبدهللا أفندي أوغلو تلعفرلي”
مدير عام إنحصار التبغ بالمنطقة
الشمالية ومؤسس فرع نادي اإلخاء
التركماني في “الموصل” الذي
عرفته وتعايشت معه عن قرب،
وتوطدت عالقتي الشخصية معه
وأوالده ومعظم أفراد عائلته حتى
وافاه األجل يوم ( 30نيسان ،)2001
في حين تواصلت صداقتي مع أبنائه
لغاية يومنا هذا من عام (.)2014

توطئة
قبل أي شيء يؤسفني القول أننا  -نحن
تركمان العراق -قلّما نُبَجّ ل شخوصاً
ِ
من قومنا يتب ّوأون مناصب كبيرة أو
ً
قليال من يجاهد في سبيل
نمجّ د ولو
أمتنا التي ينبغي أن نفتخر بإنتمائنا
إليها ونستذكر بكل إجالل وإعتزاز
وإحترام أعمالهم ومنجزاتهم
ونتخذهم رموزاً نزهو بإستذكار
شخوصهم وأعمالهم ،وقد يكون من
بين أولئك المرحوم “عبدهللا محمود
* عميد ركن متقاعد ..دكتوراه في التأريخ
اإلسالمي
63

وسأد ّون على صفحات هذه المجلة
الدورية الغراء بعضاً مما عرفته
عن هذا الرجل -الرجل الذي تعرفت
ّ
مركزاً على
عليه عن قرب وبعد،
بدايات حياته ونشأته وسط عائلته،
ومراحل دراسته وبعض كفاحه
السياسي تجاه اإلحتالل البريطاني
للعراق ،وخدمته الوظيفية في دوائر
الدولة وقبل أن يستقر موظفاً كبيراً
في مدينة “الموصل” حيث كان
لي شرف التعارف معه مطلع عقد
السبعينيات من القرن العشرين.
نشأته ،عائلته ،مراحل دراسته،
مواقفه السياسية ،توظيفه
بادئ ذي بدء ،ال بد لي أن أستذكر قبل
( )43عاماً وتحديداً في أواخر شهر
تموز  1971تعرفت مع ذلك األخ
الكبير واألستاذ الجليل والمثقف
ذو العلم الغزير والمعروف في
أوساط قضاء “تلعفر” وجميع
تركمان مدينة الموصل ونواحيها
بـ(العم أبو كمال) ،وقتما كان
متب ّوئاً منصب “مدير عام دائرة
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إنحصار التبغ بالمنطقة الشمالية”
المرتبطة مباشرة بوزارة الزراعة،
حين أعلمني أصدقاء من الضباط
التركمان الموصلّيين والتلعفريين
أن هناك في قلب مدينة “الموصل”
التركماني أسسه
فرعاً لنادي اإلخاء
َ
ُ
كنت أنا برتبة
“أبو كمال” ،فيما
“مالزم أول” على وشك أن أترفع
لرتبة “نقيب” في الجيش العراقي
وقد نُ ِق ْل ُت إلى مدرسة المشاة الواقعة
بالقرب من “معسكر الغزالني”
جنوبي مدينة “الموصل” ،ألتب ّوآ
منصب “معلم مدافع الهاون” في
جناح األسلحة الساندة.
زرته للمرة األولى مساء في مكتبه
بمبنى “نادي اإلخاء التركماني-
فرع الموصل” المستأجر منذ
تأسيسه مطلع عام  1971وسط
حي “الدواسة” السكني الراقي
في قلب هذه المدينة الجميلة
والمشهورة بنظافتها وإنتظام
شوارعها ومتنزهاتها وحدائقها
وعراقة آثارها ،حيث رحّ َب بي
خير ترحاب وعرّ فني مع البعض
من أعضاء الهيئة اإلدارية مُبدياً
في نهاية اللقاء إستعداده لقضاء
أية حاجة أبتغيها سواء في دوائر
الدولة بمدينة الموصل أو في أي
من أقضية المحافظة ونواحيها...
وبإنقضاء األيام وتكرّ ر الزيارات،
سواء لوحدي أو بصحبتي العديد
من الضباط التركمان الذين كانوا
يلتحتقون تباعاً لدينا في أجنحة
مدرسة المشاة ليشتركوا بدورات
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /
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