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Editör’den

Irak’ın Geleceğine Dair…
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Yaşadığımız ülke olan Irak,
1920’den 1958 yılına kadar
krallık rejimi ile yönetilmişti.
Kraliyet döneminde Irak 14 ilden oluşan bir ülke idi. Musul
ve Dicle’nin batısında kalan
bölge kuzeyden güneye doğru Bağdat, Rumadi, Necef,
Kerbela, Hille, Kut, İmare, Nasıriyye ve Basra’ya kadar olan
sahada Araplar yaşıyordu. Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde
kuzeyden Türkiye, doğudan
İran sınırına kadar olan dağlık
kesimde Kürtler Süleymaniye,
Duhok, Zaho, Akra, Mahmur
ve Köysancak gibi şehirlerde
yerleşmişlerdi. Türkmenlerin
yaşadığı Kerkük, Erbil, Telafer
ve Tuzhurmatu gibi merkezlerde herkes kardeşçe ve barış içinde yaşamakta idi.
Aynı ülkede yaşandığı halde Basra’nın Kerkük’ten,
Duhok’un
Nasıriyye’den,
Hille’nin
Süleymaniye’den
fazla haberi yoktu. Basra’da ve
Musul’da Arapça, Kerkük’te
Türk(men)çe, Süleymaniye’de
Kürtçe konuşan Irak halkları
arasında ne kavga vardı, ne
de çekişme… Herkes kendi
bölgesinde huzur ve güven
içinde mutlu bir hayat sürdürüyordu.
Irak’ta 14 Temmuz 1958 tarihinde kraliyet monarşisi askerî
bir ihtilalla devrildiği zaman,
bizim kuşak ilkokul son sınıfta öğrenci idi. İhtilalı yapan
2
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askerî cunta Irak’ın demokratik bir sisteme geçtiğini ilan
etmişti ve devletin adı da artık Irak Cumhuriyeti olmuştu. Cumhuriyetin birinci yılı
dolmadan ülkede çatışmalar
baş gösterdi. Önceleri milliyetçi-solcu-komünist fikir çatışmaları biçiminde başlayan
bu akımlara Kürtçülük hareketi de eklendi. Kısa süre içinde fikir akımları yerini etnik
çatışmalara bıraktı. Derken
Musul’da, Kerkük’te kanlı eylemler ve katliamlar yaşandı.
Ortaokul birinci sınıftan liseyi bitirene kadar, ihtilalcılar
arasında fikir ayrılıkları baş
gösterdi ve kanlı çatışmalar
yaşandı. 1958-1968 yılları boyunca askeri darbelerin, tasfiyelerin ve idamların ardı arkası kesilmedi. Cumhuriyet adı
verilen rejim tamamen askerî
bir diktatörlük olarak devam
etti. Ahmet Hasan El-Bekir’in
yerine geçen Saddam’ın iktidarı ise, kanlı ve acımasız bir
dönem olarak tarihe geçti. Bu
dönemde Irak, Saddam’ın kan
ve şiddet siyaseti ile yönetildi.
Ülkenin kaderi onun yanlış
politikası yüzünden giderek
karardı.
1980 yılında Irak’ın, İran ile giriştiği savaş 1988 yılında son
erdi. Amacı ve sebebi belli
olmayan bu savaş sonucunda
Irak beşerî ve maddî kaynağının büyük bir kısmını kaybetYıl/Year 17 السنة
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ti. Ülkenin millî serveti patlayıcı maddelere harcandı ve
iflasın eşiğine gelindi. 1990
yılında başlayan Kuveyt işgali, Irak’ın geleceğini daha da
kararttı ve yaşanan ambargo
sonuncunda sefalet, açlık ve
ahlakî çöküntü, yeni kuşakların heba olmasına yol açtı.
Nisan 2003 tarihinde ABD
işgali ile noktalanan Saddam
dönemi, geride büyük bir felaket bıraktı.
1980-2003 yıllarında Irak’ta doğan çocuklar, günümüzde 1235 yaşlarına erişen bir talihsiz
kuşak olarak ülkenin geleceğini oluşturuyor. Savaş içinde,
ambargo altında, eğitimden,
gıdadan, sevgi ve şefkatten
mahrum olarak yetişen bu
kuşak, Saddam tarafından
Irak’a bırakılan en tehlikeli miras oldu. Irak’ın devraldığı bu
beşerî enkaz, ülkenin geleceğini inşa etmek için her hangi
bir alt yapıya da sahip değildi.
Kısacası cumhuriyet rejiminin
tarihi olan 1958-2003 yılları
arasında Irak acıların, korku ve felaketlerin yaşandığı
bir dönem olmuştu. Ülkenin
okur-yazar gerçek aydınları,
siyaset, düşünce, eğitim ve
bilim insanları, akademisyenleri, sanatçıları, edebiyatçıları, sağlık ve mühendislik
alanında yetişen en kaliteli
elemanlar, ülkeyi terk etmek
zorunda kaldı. Başka bir ifade
ile 20. yüzyılın ikinci yarısı Irak
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için gerçekten kayıp yıllar olarak tarihe geçmiş oldu.
Irak 2003 yılından itibaren yeni
bir döneme girerken, ülkenin
kayıp yıllarının telafisi, yapılan tahribatın onarımı, ezilen,
horlanan ve zulüm altında
inleyen toplumun moral ve
ruh sağlığına kavuşturulması
için yeni hamlelerin yapılması için, devletin yeni baştan
dizayn edilmesi gerekiyordu. Ne var ki bütün halkın ilk
başlarda girdiği beklentiler ve
beslediği umutlar, kısa süre
içinde yerini hayal kırıklığına
bıraktı. Irak’ta sosyal hayatın
altüst olmasının yanında çöken eğitim ve sağlık sektörü
gibi kurumlar ülkenin geleceği açısından büyük önem taşımaktaydı. Oysa bu kurumların tekrar ayağa kaldırılması
ve yaşanan 30-40 yıllık bunca
tahribatın düzeltilmesi bir
yana, ülkenin felakete sürüklenmesini hızlandıran olumsuz gelişmeler meydana geldi.
2003’ten 2015 yılına gelindiği süreç içinde yaşananlar,
Irak’ın geleceğinin daha derin
bir karanlığa yuvarlanmakta
olduğunu göstermektedir.
Ülkenin birlik ve beraberliğinin,
güven ve huzur ortamının
sağlanması gerekirken, ne yazık Irak giderek daha derin bir
kargaşa ortamına sürüklendi.
Etnik çatışmaların daha da
derinleştiği Irak’ta, mezhep
çatışmaları da devreye sokuldu, bu yüzden Sünni-Şii çatışmalarının şiddeti cinnet derecesine vardı. Ülkenin içinde
bugüne kadar çarşı-pazarda,
kahve veya toplu buluşma
yerlerinde her hangi bir Şii
vatandaş ile Sünni bir vatandaşın mezhep yüzünden kavga ettikleri görülmemişken,
siyasetçilerin kanlı hesaplaşmaları yüzünden binlerce
vatandaş bu yolda hayatını
kaybetti. Özellikle Irak’ın Arap
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

vatandaşları iki ayrı kampa
ayrıldı ve mezhepleşme yüzünden etnik kimlikleri adeta
silinmiş oldu. Böylece Irak’ta
artık Arapların varlığından
söz etmek yerine Sünni veya
Şii topluluklar sahnede yer almaya başladı.
Irak’ta yaşayan Kürtlerin bu durumlardan kazançlı çıktıkları zannedildi. Kürt liderlerin
arasında eskiden beri mevcut
olan feodal yapıdan dolayı,
daha önceleri de görüldüğü
gibi, ihtilaflar ve bölgeler arasındaki gizli çekişmeler meydana geldi. Ülkenin millî gelirinden ayrılan payın, bölge
halkının refahına adil biçimde
yansımadı. Haksızlık ve hırsızlık saikıyla mazlum halkın
emeği ve ekmeği çalındı. Ülkede en çok haksızlığa uğrayan ve bugüne kadar istekleri
ve beklentileri karşılanmayan
Türkmenlerin, Arap ve Kürt
siyasetçilerinin adil olmayan
ve hakkaniyete dayanmayan
uygulamaları yüzünden hiçbir
yönetime karşı güvenleri kalmadı.
ABD tarafından işgal edilen Irak,
2003 yılından sonra İran’ın
kucağına yuvarlandı. ABD ve
İsrail Barzani ile ittifak kurarken, İran da Şii toplulukları
ve Talabani ile kontrolü ele
geçirdi. Ülke yağmalanan,
kapanın elinde kalan, savunmasız ve sahipsiz bir duruma
düşmüştü bir kere… Herkes
bu sahipsiz pastadan pay kapmak için işe koyuldu ve yağmadan nasibini almaya baktı.
2003 yılından beri Irak’ta İktidara gelen koalisyon üyelerinin neredeyse tamamı,
hizmet yarışı yerine hırsızlık
yarışına girdi. Bakanlık bütçelerinin boşalmasından sonra
anlaşılan hırsızlıkların önlenmesi mümkün olamadı. Hiçbir bir konuda yeteneklerini
ve becerilerini sergilemeyen
Yıl/Year 17 السنة
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bu kadrolardan sonra gelenler, onlardan daha fazla kötü
birer örnek olmuşlardır. Ülkenin tek gelir kaynağı olan
petrol borularına, silahlı gücü
olan her ekip musluk takarak
kaçak yollarla satış yapıyor.
Irak’ta işler iyice kontrolden çıktıktan sonra, bu sefer Suriye
krizi patlak verdi. Suriye’nin
de Irak gibi parçalanma sürecine girmesini hazırlayan
oyun kurucuları yeni senaryolar geliştirdiler. Ortadoğu’nun
oyun kurucuları, Suriye’de
oluşan otorite boşluğundan
yararlanarak, Suriye ile birlikte Irak’ı da tehdit eden yeni
bir terör odağı hazırladı: IŞİD.
Irak’ı dirayetle yönetemeyenlerin korkulu rüyası bu sefer
IŞİD oldu. IŞİD saldırılarından en büyük zararı Türkmen
bölgeleri gördü. Özellikle bin
yıllık Türkmen yurdu olan
Telafer, ne yazık tarihinin en
korkunç kaybını yaşadı. Irak’ın
üçte birini işgal eden IŞİD yüzünden ülkede yeni göç dalgaları meydana geldi. IŞİD sayesinde batılı ülkelerle çalışan
silah tacirleri, Müslümanların
birbirilerini katletmek için
olağan üstü gayretlerle çalışıyorlar. Sünni-Şii çatışmaları
neredeyse Irak ve Suriye’den
Arabistan Yarımadasının en
uç noktası olan Yemen’e kadar uzanmaya başladı.
Üzülerek ifade etmek gerekir ki
geleceği kararan Irak, gittikçe
derinleşen bir sarmal kuyusuna sürüklenmiştir. Irak’ta
erkeklerin kaderi ölmek,
kadınların ağlamak, zavallı
çocuklarınınki ise yetim kalmaktır. Zavallı Irak halkının
kaderini değiştirecek bir mucize beklemekten başka bir
çare kalmamıştır.
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Çankaya Köşkü Arşivinden

Mehmet Erbil
Erşat HÜRMÜZLÜ
Çankaya Köşkü Arşivinde rastladığımız bir belgede, Kerküklü bir
düşünürün kaleme aldığı ve Irak
Türkmenlerinin çilesini yansıttığı
haykırışa şahit oluyoruz.
Mehmet Erbil kimdir: Mehmet Erbil 1912 yılında Kerkük’te doğdu. Genç yaşlarda Eskişehir’e
yerleştiğini biliyoruz. “ Babamı
yanıma getirdim” dediği 1933
yılında henüz 21 yaşında idi.
Eskiden Kerküklüler ve sair
Irak Türkmenlerinin Türkiye’ye
gelişi genellikle lise tahsilini
bitirdikten sonra üniversiteye,
genellikle de Tıp, Mühendislik
veya Ziraat’a giriş için olurdu.
Erbil daha erken yaşta ve lise
öğrencisi iken gelmiş bulunmaktadır.
Köyceğiz’e yerleşen Erbil, din âlimi
olan Molla Mehmet Tahir’in
oğludur. Kendi deyimiyle:
Kerkük’ü Nadir Şah’tan kurtarmak için gönderilen ordunun
bayraktarı Hac Abdulgafur
Bayraktar’ın oğlu ilk Musul Evkaf müdürü Ahmet Efendi ve
onun oğlu Kerkük’e gelip yerleşen Mulla Salih’in oğludur. Annesi ise ise müderris Mahmut
Efendi’nin kızı Sultan Hatun’du.
Müderris lakabını taşımıştır.
Sultani’de Arapça ve Mantık
hocalığı yapmıştır.1
Eskişehir’de tanınan ve sevilen,
uzun seneler öğretmenlik ve
1 Mehmet Erbil, Babam Mulla Mehmet
Sabır, Kerkük Dergisi, yıl 2 sayı 5 Temmuz 1991 S. 18
4
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evinde kendisini defalarca ziyaret etmiştim.

Mehmet Erbil

gazeticilik yapan, bilahere Kızılay yönetiminde olan Mehmet Erbil aynı zamanda 1959
yılında İstanbul’da kurulan Irak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti (Derneği) kurucu
üyelerindendir. Derneğin iç tüzüğünde Mehmet Erbil, Emekli
Öğretmen olarak kayde alınmış
ve adresinin İstanbul,Bostancı
semtinin Taşlı Bostan sok. No. 8
de olduğu yazılmaktadır.
Mehmet Erbil yazısından da anlaşılacağı gibi Türkiye’nin Bağdat
Büyükelçiliğinde İdari Ataşe olarak atanmış ve 30 Nisan 1963
günü görevine başlamıştır.
Mehmet Erbil Bağdat’ta göreve
başladığında ben Hukuk Fakültesinde öğrenci ve Bağdat
Radyosu Türkmence bölümü
spikeri idim. Kendisini orada
tanımış ve Veziriye semtindeki
Yıl/Year 17 السنة
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1971 sonlarına kadar Bağdat’ta
kalan Mehmet Erbil, orada
yaayınlanan ve Irak Türklerinin yayın organı olan Kardaşlık
dergisinde makaleler yayınladı.
Makaleleri Ekim 1966- Mart
1968 yılları arasında yayınlanmış ve geniş bir yelpazede töreler, sapan kavgası, sini zarf,
bayramlar, oyunlar, divanhane
ve düğünleri geniş bir ihata ile
konu edinmiştir. Türkiye’ye geri
dönünce kardaşlık okurları bu
enteresan yazıların devamından mahrum kaldılar.
Mehmet Erbil, soyadını halis muhlis bir Türk şehri olan ve çok
sevdiği Erbil’i canlandırarak
benimsemiştir. Ancak çocukluğunu yaşadığı Kerkük hiç
aklından çıkmazdı. “ Oraya
Gidersem” adlı bir şiirinde bu
duyguları açık bir şekilde canlandırmaktadır:
Diyorlar ki oraya gidersen
Aradığını bulamazsın orada
Ne çocukluğunda koştuğun sokakları
Ne “Kara geldi”yi
Ne de “Top ekmek”i
Hele gençliğindeki “Sini zarf”ı arama
Arama o zamanki samimiliği
Sevgiyi
Kardeşliği
Aldanırsın diyorlar
Hiç olmazsa hayalinde yaşat onları
Etrafındaki yüzler bile yabancıdır
Tanıyamazsın kimseyi dostum
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Diyorlar
Hasa’daki sapan kavgası
Masallara malolmuş
Köşede
Bucakta
Sayılı bir kaç kahvede
Güçlükle duyabilirsin Köroğlu’nu
Sesi çoktan kısılmış Anter’in
İşitilmez olmuş Zaloğlu Rüstem
Diyorlar
Varsın desinler
Varsın hayal kırıklığına uğrayayım
Varsınbeni tanımasın çocuklar
Eninde sonunda hasretimi dindirecek
Babam’ın
Dedem’in
Büyük annem’in
Hele arkasından gözyaşı döktüğüm
Hıçkıra hıçkıra ağladığım
Minicik kız kardeşim’in
Mezarını göreceğim ya
Bu da bana yeter
Yeter ki gideyim oraya
Yeter ki son bir defa göreyim orayı2
23

Mayıs
1992
tarihinde
Eskişehir’de vefat eden Rahmetli Mehmet Erbil bugünleri
görseydi ne diyecekti?

Arşivten Mehmet Erbil’in 7. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e
gönderdiği yazıyı bulduğumuzda o zamanın ve günümüze kadar uzanan ve bitmeyen çilenin
ebadını bir kez daha görmüş
olduk.
Mehmet Erbil koyu bir Cumhuriyet
Halk Partisi(CHP) sampatizanı idi ve kayıtlı üyesi idi. Onun
için ikinci Milliyetçi Cephe hükümetinin icraatını da biraz bu
duyguyla, ancak Irak Türklerine
olan haksızlıklara isyan ile de
dile getirmektedir.3
2 Kerkük Güldestesi, Suphi Saatçi, Kerkük
Vakfı Yayınları, Yayın no.31, Türkçe 23,
1. baskı 1997-2. baskı 2008, S 105-106
3 Süleyman Demirel başkanlığında kurulan
ikinci Milliyetçi Cephe hükümeti Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu olarak
1977 seçimlerinden sonra kuruldu.
1978’de AP’den ayrılan 11 milletvekilinin CHP’ye katılımıyla bu hükümet
düştü ve Bülent Ecevit başkanlığında
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Mehmet Erbil, zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e 9 Ocak
1977 tarihinde yazmış olduğu
mektupta şöyle diyor:
“ Sayın Fahri Korutürk
Cumhurbaşkanı- Ankara
Doğup büyüdüğüm Kerkük’ten
elde edilen petrolün Yumurtalığa akıtılması üzerine, son zamanlarda Irak Türklerine karşı
Irak Baas Partisinin gürüştiği ve
ne yazık ki, ne partilerimizin ve
ne de basınımızın üzerinde durmadığı yok edicirıcı işlemi, bir
Irak Türkü olarak Türk kamuoyuna yansıtmak zorunluğunu
duydum.
Eskişehir’de Sakarya, Ankara’da
Gündem Gazetesinde yayınladığım yazının birer örneğini ilişikte sunuyorum. Bize yardımcı olacağınıza inanarak derin
saygılarımın kabulünü istirham
ederim.
Mehmet Erbil”4
Yazının Metni:5
“Petrole evet, ya bir milyonu aşkın
Irak Türkleri ne olacak?
Mehmet Erbil
(Bütün İlgililere Saygılarımla)
MC. Hükûmetinde büyükbir sevinç,
Kerkük- Yumurtalık petrol boru
hattı açılıyor.110 milyon dolar
para gelecek. On milyon ton
ilk iki sene için petrol alacağız.
Oh, artık sıkıntımız kalmayacak.........
Hepsi güzel, hoş, ya bir milyonu aşkın, kültürlü, oldukça varlıklı,
şehir ve kasabalarda oturan Irak
Türklerinin akibeti ne olacak?
Petrol karşılığı satılacaklarını hiç
sanmıyorum, ama, durum çok
kötüye gitmektedir, bunu da
4
5

CHP hükümeti kuruldu. (E.H)
Mektup Cumhurbaşkanlığı arşivinde
6/3-13 kayıt ve Fihrist no. 1080-6 olarak kaydedilmiştir.
Yazı, Cumhurbaşkanlığı- Fahri Korutürk Arşivi, 6-3-13 kayıt ve 1080.7-11
olarak kayıtlıdır
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Sağdan sola: Mehmet Erbil, İzzettin Kerkük,
Doktor Necdet Sevimli ve Selman Leylanlı.

açıklamak isterim. Son günlerde gelenler Irak Türklerinin
karşı karşıya bulundukları imha
politikasının öykülerini anlattılar. Bildiklerimi gerektiği takdirde ayrıca ilgili makamlara
zaten bildireceğim.
Şimdi gelelim Irak Petrollerinin öyküsüne, önce yetmiş yıllık şu
öyküyü ortaya koyayım, sonra
diğer bölümlere geçeceğim.
Bunu yaparken, Araplardan çok
önce Irak’a gelip yerleşen ve
Orta Asya’ya uzaklığı dolayısıyla adı dahi Türkçe (Irak- Uzak)
olan bu ülkede neler oluyor,
bunu anlatırken bin sene önce,
bu topraklarda yerleşmiş dedelerimin ruhanur bana yaptığı
baskılara karşı ödevimi yapmak,
Anadolu’dan dörtyüz yıl önce
Türk olan bu topraklar halkının
başına neler geldiğini açıklamak
ve halen (Dostumuz Irak) diye
andığımız ülkeyi ellerinde tutan
Baas Partisinin kimin tarafından
ve niçin kurulduğunu, bu anda
ne durumda olduğunu, koyu
ırkçılığının ne sonuçlar verdiğini
açıklamak isterim.
Doğup büyüdüğüm toprak altında yatan büyük petrol denizini
ortaya çıkarmak için ilk girişim
Gülbenkiyan’ın babası tarafından Sultan Abdülhamit zamanında yapıldı. Kerkük’ün 10 Km.
Batısında bulunan Babagurgur
mevkiindeki petrollere şamil
bir anlaşma yapıldı ve kurulan
şirketin adı, Türk Petrol Kumpanyası olarak kondu. Ne yazık
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ki, araya Birinci Cihan savaşı
girdi.
İttihatçiler çok büyük bir hata işleyerek ve eski topraklarımızı
geri alacağız, Turan’a varacağız
kabilinden hayal peşinde koşarak savaşa girdiler. Savaş yenilgimizle bitti. İki milyondan fazla
Türk kanı döküldü. Bugün dünya petrollerinin yüzde altmışını
veren topraklar elimizden çıktı. Neredeyse, Anadoluyu bile
kaybedecektik.
Kekük’te ilk petrol sondajına 1926
yılında başlandığında ben oradaydım ve kumpanyanın adı
Türk Petrol Kumpanyası idi.
1926 yılında Musul anlaşması
yapılıpta Kerkük Irak’a kalınca
anlaşmaya bir madde eklendi ve Irak’ın alacağı hissenin
yüzde onu Türkiye’ye verilmek
şartıyla kumpanyanın adı “Irak
Petrol Kumpanyası” oldu. Bu
hisse 25 sene müddetle bize
ödenecekti. Sonradan Nuri Sait
ile Merhum Menderes arasında yapılan bir anlaşma ile bu
hisse ortadan kalktı dediler.
Ama, ne oldu? Karşılığında ne
alında? Bu, meçhuller âlemine
karışan olay olarak kaldı. Sormak, soruşturmak ta kimsenin
aklına bile gelmedi.6
Nuri Sait Paşa ve Emir Abdülilah
bize son derece yakınlık gösterirlerken, Irak Türklerini yok
etmek ve yerlerine Kürt kavmini yerleştirmek istediler. Türklerin bütün hakları ellerinden
alınırken, Kürtlere yeni yeni
6 Aslında böyle bir anlaşma yapılmamış,
25 senelik olan bu taahüt tam yerine
getilmemiş ve Türkiye de takipçisi olmamış. Cahit Kayra’nın “ 1938 Kuşağı” adlı eserinde bu konuyu Bağdat’a
giderek bizzat takip ettiğini, Türk tarafının 100 milyon lira istediğini, Nuri
Sait’in ancak 50 milyona razı olduğunu, bunun Türk Maliyesinin kabul
etmediğini, işin sürüncemede kalarak
1958 darbesi sonrası büsbütün gündemden düştüğünü yazmaktadır. Bir
defada 500 bin Sterling karşılığında bu
konudan vaz geçildiği tezleri de doğrulanmadı.(E.H)
6
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haklar tanıdılar. Bu işi yapanların başında Erbil’li İçişleri
Bakanı Kazaz vardı ve 1958 yılı
14 Temmuz ihtilalinde asılanlar
arasında idi. Demek istediğim
şu, Irak’ı ellerine geçirenler ne
vakit bize yaklaşmış iseler Irak
Türkleri imha edilmeye doğru
götürülmüş, katliâma tabi tutulmuştur.
1957 yılında yedi arkadaşımla birlikte “ Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Cemiyeti’ni kurduk.7 1959 katliâmı üzerine
merhum hemşerim ve babamın talebesi Dr. Lütfü Kırdar’a
gittim. Durumu Menderes’e
aktarması ve teşebbüse geçilmesini istedim. İki gün sonra
aldığım cevap beni yıktı. Merhum Menderes, “zaten başımızda bir Kıbrıs meselesi var,
bir de Irak Türkleri işini çıkarmıyalım” demiş. Bunu Dr. Kırdar
bana aynen söyledi ve ben de
çok kırılmış olduğum için ağır
bir cevap verdim. “evet Aağabey, dedim. Sizden hiç ölen yok
ta ondan” ve Sağlık Bakanlığını
derhal terk etmiştim.
1960 ta Cemiyetin başkanlığına
getirildim ve Dışişlerinin isteği
üzerine yeniden devlet hizmetine girmeyi kabul ederek
30 Nisan 1963 günü Bağdat’ta
göreve başladım. Sayın Baha
Vefa Karatay, Sayın Ali Binkaya
ve Sayın Pertev Subaşının Büyükelçilikleri devrinde büyük
aşamalar oldu ve Irak Türkleri
dil ve örgütlenme içinde bir çok
haklara sahip odular.8 Ancak ve
ne yazık ki, sonradan durum
7 Altı arkadaşımla demesi gerekirdi. Çünkü bu Dernek zikrettiği gibi 1957 de
değil, 1959 yılında kuruldu. Kurucuları 7 kişiydi. Ana Tüzük’te kurucular
sırasıyla Enver Yakupoğlu, İzzetin Kerkük, Remzi Doğuelli, Esat Keteneoğlu,
Mehmet Erbil, Hasan Nevzat Karagil
ve Ali Haydar Yeşilyurt’tur.(E.H)
8 Aslında Rahmetli Erbil Bağdat’ta göreve
başladığında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Sayın Seyfettin Turagay’dı. Arkasından Sayın Baha Vefa Karatay ve
ötekiler geldi.(E.H)
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birden değişti ve Türklere karşı
ağır bir baskı başladı.
Burada durup petrol niçin bizden
geçiriliyor bunu açıklamak isterim. Kerkük’ten ilk defa çıkan
Pipe-Line “ Petrol Boru Hattı” iki
koldan Akdeniz’e doğru döşendi. Bir ucu Suriye’ye ve diğeri
de Ürdün üzerinden Hayfa’ya
yollandı. İkinci Cihan Savaşından sonra 1948 de İsrail Devleti kurulunca Hayfa’ya giden
Ürdün boru hattı patlatıldı ve
tek yol olarak Suriye hattı kaldı.
Suriye’ye giden boru hattı ise
ikiye bölünmüştü.
Birincisi Lübnan’a giriyordu, diğeri
ise Suriye’nin Banyas limanına
akıtılıyordu. Suriye ve Irak’ta
Baas Partisi işi ele geçirince bir
aralık tek devlet olma yoluna
girdiler, ancak az zamanda araları açıldı, bunun sonucu olarak
Suriye, Irak boru hattını iki defa
kesti. O sırada Bağdat’ta idimve
Irak’ın mali yönden ne feci bir
duruma düştüğünü, hatta memur maaşlarını bile veremez bir
duruma geldiğine şahit oldum.
Irak Başbakanı iki defa Şam’a
gitti. Olmadı, Cumhurbaşkanı
Abdülselam Arif gitti. Nihayet
bir çok haklar tanıyarak boru
hattının açılması sağlandı., ama
Irak da perişan olmuştu. Bir de
Şam’da iken, Irak’ın kuzey petrollerine el koyması üzerine,
Suriye’de borulara el koydu,
bunun sonucu olarak petrol
akımı üçüncü defa kesildi ve
Irak yeniden kötü bir duruma
düştü.
Irak’ın politik durumuna gelince bu
anda Türkiye’den başka dostu
yoktur. Türkler ise verdikleri
sözde durduklarına tarihleri boyunca ispatlamışlardır.
Öyleyse, Irak’ın tek kurtuluş
yolu, yılda 60 milyon ton petrol elde edilen Kerkük alanını
Türkiye üzerinden Akdeniz’e
bağlıyarak işi garantiye almaktır. Eeee, sonra. Tabii bizimkler
de bayram ettiler. Karşılığı, hiç.
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110 milyon dolar gelir ve parası
karşılığı on milyon ton senelik
petrol.
Pekiyi, ya Irak Türkleri. Onları kim
düşünecek? Hiç, ne lüzumu var
düşünmeye. Biz petrolleri akıtıyoruz ya.....
Irak’tan ayrıldığım sıralarda 293 ilk
okul Türkçe öğretim yapıyordu,
bugün Türkçe öğretim yapan
tek okul yoktur. Baas partisinin
muhtarlara yaptığı baskı sonucu muhtarlar hükümete başvurmuşlar ve Türkçe öğretim
istemediklerini bildirmişlerdir.
Bu bir.
Bugün Sayın Demirel’in açışını yapmaya gittiği Kerkük’te öğretmenlerin okulda birbirleri ile
Türkçe konuşmaları yasaklanmıştır. Bu iki.
Kerkük’teki kültür merkezimize
kimse korkusundan girememektedir. Girenler derhal karakola götürülücek şekilde baskı
altına alınmaktadırlar. Bu üç.
Türkiye’de okuyan Türk asıllı öğrenciler, burada evlendikleri
takdirde Irak’ta iş bulamamakta ve hatta eşlerini Türkiye’ye
geri göndermeleri ısrarla istenmektedir. Bu dört.
Türkiye’de okuyan öğrencilerimiz,
tatil dolayısıyla Irak’a gittiklerinde, hudutlarda Türkçe kitapları ellerinden alınmakta, yırtılmakta ve öğrencilere dayak
atılmaktadır. Bu beş.
Kerkük’ün etrafı polis kordonu altındadır. Giren, çıkanlar çok
ağır işlemlere tabi tutulmaktadırlar. Bu altı.
Kuzeydeki bütün Türk köylerinin
yanına güneyden getirilen göçebe Araplar yerleştirilmekte
ve köylere polis karakolları kurulmaktadır. Bu yedi.
Türklerle meskün Kerkük şehrinKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

de mahalleler arasına göçebe
Araplar yerleştirilerek Türklerin
çoğunluğu yok edilmektedir.
Bu sekiz.
Türklerin bu toprakları fazla para
verilerek ellerinden alınmakta
ve kendileri kitle halinde güneye, Arap bölgelerine gitmeye
teşvik edilmektedir. Bu dokuz.
Öğretmen okullarınını bitiren Türk
asıllı kız ve erkek öğrenciler
Kerbelâ, Necef, Basra muhafızlıklarındaki köylerde ödevlendirilmektedirler. Bu on.
Türkmen Kardeşlik kulübünü Baas
partisi ele geçirmek için bin bir
dolap çevirmektedir. Bu onbir.
Daha sayayım mı Milliyetçi Cephe
Hükümeti. Daha sayayım mı
ve yaşasın Türk- Irak dostluğu.
Dostluk bu mudur a dostlar.
Bunun neresi dostluk? Böyle
akılsız dostumuz olacağına akıllı düşmanlarımızın olmasına
ben çoktan razıyım.
Şimdi gelelim Baas Partisine. Baas
Partisini Mişel Aflak adında
Lübnanlı bir hırıstiyan kurdu.9
Tek gayesi İslâm dünyasından
intikam almaktı. Partinin tüzüğünün bir maddesinde aynen
şöyle der: “ Müslüman olmayan bir Arap, Arap olmayan
bir müslümandan üstündür.”
Sözüm ona, koyu ırkçı olan bu
parti, yine sözüm ona, Araptan
başka ister hırıstiyan, ister dinsiz olsun, kimseye hak tanımaz.
Ve de bir milyonu aşkın Türk
yok edilmeye girişilir.
Bugün Suriye ve Irak’ta Baas Partisi
hüküm sürer. Suriye’deki Baas
Partisinin başında bulunan Hafız Esed çok akıllı bir adamdır.
Seçimle bir meclis kurmuştur.
Anayasası bizimkine yakındır.
Anayasa mahkemesi vardır.
Ama, yine bir çok Müslüman
9 Mişel Aflak ( 1910-1989) Lübnanlı değil,
Şam doğumlu bir Suriyeli idi.(E.H)
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olmayan Arabın sözü, müslümanlardan daha çok geçer.
Irak’taki Baas Partisi idarecilerine
gelince, yedi kadar Tigritliden
oluşmaktadır.10 Ne meclisleri,
ne de anayasaları vardır. Parti
mensubu olmayan hiç kimseye
hayat hakkı tanımazlar. Hatta,
kendi amcazadeleri olan Hardan Tigriti’yi, Kuveyt’te öldürttüklerinde oradaydım ve bütün olup bitenleri biliyordum.
Hatta ve hatta özbeöz Arap
olanlara bile hayat hakkı tanınmaz şayet partiden değilse ve
her şeye boyun eğmiyorsa.
Bugün Suriye Baasçıları ile Irak Baasçıları arasında nerede ise savaşa varılacak kadar bir ayrılık
ve düşmanlık doğmuştur. İşte
Arap kardeşliği ve işte Baasçılık
ve sözüm ona Araplık. Irak’ta
bir Ermeninin, bir Asurinin, dini
belli olmayaan bir Tirkeflinin11
dahi sözü Türklerden fazla geçer olmuştur. Yaşasın Türk- Irak
dostluğu, yaşasın petrol, petrol
için unutulan bir milyonu aşkın
Irak Türkü elbette kendilerini
unutanları unutmayacaklardır.
Hani, nerede milliyetçi cephe....
Uzun çok uzun yazmak isterdim.
Ancak, bazı özel durumlar var
ve Baas partisinde gerekirse
babasını dahi öldürmekten
çekinmeyenler var. Bu kadarla
yetinmeyi şimdilik uygun görüyorum.
Bütün Parti Başkanlarından, Parlemanterlerimizden ve sayın
Devlet Başkanımızdan ve hakiki
Milliyetçi Türklerden bu işe el
koymalarını diliyorum. Tarihe,
petrol için bir kara leke daha
sürmeyelim.
Lütfen...
10 Tikrit, Saddam Hüseyin’in şehridir. Kendisi oraya bağlı El- Oca beldesi doğumlu idi.(E.H)
11 Tirkef değil, Tilkef diye bilinen ve Musul
(Ninova) iline bağlı bir ilçedir. Katolik
Kildanî kilisesine bağlı Kildanilerin
şehridir. Ayrıca Asuriler de yaşamaktadır. (E.H)
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Yakın Geleceğimiz
Belirsiz mi?
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Kaynayan Ortadoğu Kazanı
ABD’nin Irak’a müdahalesinden
sonra zaten cadı kazanı gibi
kaynayan Ortadoğu, farklı fokurdamaya başlamıştır.
Ortadoğu’nun sun’î sınırları,
geçtiğimiz Yirminci Yüzyılda
İngiltere, Fransa ve İtalya gibi
ülkeler tarafından çizildiği malum. Sonradan Sovyetler ve
ABD de bu aktörlere katılınca,
durum daha da içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Şimdiki vaziyet ise Yirminci Yüzyıldaki nisbî
huzuru aratır cinstendir. Irak,
fiilen bölünmüş ve resmen bölünmeye namzet. Suriye, her
türlü terör örgütlerinin yuvası
olmuştur. Yemen, bir kaos ortamını yaşamaktadır. Libya’nın
iflası an meselesidir. Nüfusunun büyük bir dilimini Irak ve
Suriye’de barındıran Türkmenlerin bu sarsıntılardan en büyük yara aldığı ve alacağı görünen bir gerçektir. Bugün hem
Suriye hem de Irak Türkmenlerinin toprakları ya IŞİD’in ya
da Kürtlerin denetimindedir.
Halkı ise büyük ölçüde evsiz ve
yurtsuz kalmıştır. Siyasi güçleri
ise, içinde bulundukları siyasi
türbinin en son sıralarında yerini bulmaktadır.
Bu çalkantı ister birileri tarafından
kurgulanmış isterse tesadüfî
olsun, iki topluluğu kârlı kılmaktadır: Devlet olan İran;
halk olarak da Kürtler. Bugün
İran, Irak siyasetinin karar mer8
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cilerinden birini oluşturuyor.
Şiiliğin bir kolu olan Zeydiye
mezhebi mensupları Husiler,
Yemen’i ele geçirmiş durumdadır. Bahreyn, topun ağızında duruyor. Bu yayılmacılığın
uzun vadede daha ne kadar ve
hangi istikamette ilerleyeceğini bugünden kestirmek zordur.
Kürtlerin Parlayan Yıldızı
David L. Philips, Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü’nde 25 yıldan
beridir Ortadoğu ve özellikle
de Kürtler üzerine çalışan bir
araştırmacıdır. 2014 Aralık’ında yayımlamış olduğu ¨The
Kurdish Spring, A New Map of
Middle East¨ isimli kitabında
Irak’ın dağılacağını, ABD, Rusya ve Avrupa devletlerinin de
onayını alacak bir Kürt devletinin kurulmasının kaçınılmaz
olduğunu hatta Ortadoğu’da
IŞİD gibi fanatik terör örgütleriyle mücadele etmenin de
ancak Kürtleri desteklemekten
geçeceğini yazmaktadır. Kitapta Kürtlere çizdiği coğrafya da
abartılıdır. İran, Irak, Türkiye ve
Suriye ortalama beşte birden
üçte bire kadar toprağını kaybederek bir Kürdistan çizmekte, içinde ise Diyala, Kerkük,
Musul, Mersin ve hatta Hatay
bile var. Suriye ve Irak’ta Türkmen coğrafyası Kürdistan’ın
içinde eritilmiştir. Türkiye’nin,
Türkmen coğrafyasını geçtik,
Arap ülkeleriyle bağlantısını
Yıl/Year 17 السنة
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bile ancak Kürdistan üzerinden
kurabileceği gösteriliyor.
Bu kitap bir durum tespitinden ziyade belki de bir planı empoze
etmek istemektedir. Bunu da
elbette zaman gösterecektir.
Ama gerçek olan şu ki, Kürdistan coğrafyası içinde eritilmek
istenilen Türkmen coğrafyasını
ne zikrediyor ne de kabul ediyor; adları bile geçmiyor.
Türkiye’nin Irak ve Türkmen Politikası
İlk belirtileri 2008 yılında hissedilen ve 2011 yılında ise büyük
ölçüde netleşen Türk dış politikasında Türkmenlerin yeri
aşağı-yukarı belli oldu denilebilir. Sayın DAVUTOĞLU, Türkmenleri ve meselelerini çok iyi
bilse de kurduğu hükümetin
Irak politikasında onlara öncelikli bir yer verdiği söylenemez;
ama Maliki’nin iktidardan ayrılması üzerine Irak’la ilişkilerin düzelmesini istediği her yönüyle bellidir. Belki de böylesi
bir politikanın takip edilmesinin ana sebebi, kurduğu hükümetin daimi değil, Türkiye’yi
ve iktidar partisini seçimlere
götürecek geçici bir iktidar olmasıdır. Ancak AK Parti’nin seçimlerden sonra kuracağı yeni
hükümetin Türkmen politikasını beklemek korkarım ki çok
geç olacak; çünkü Telafer’in
IŞİD’e kaptırılmasından sonra
çatışmaların bu sefer Kerkük’ü
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de sarması an meselesidir. O
zaman Telafer’e sadece insani
yardım yapmakla yetinen Türkiye, acaba yine insani yardım
yapmakla mı yetinecektir?
Türkiye’den çok daha güçsüz ve
ilgisiz olan Ürdün, bir pilotunu
IŞİD öldürdü diye Amman’dan
uçaklarını havalandırarak Rakka ve Musul’da IŞİD mevzilerini defalarca bombalamıştır.
İran’ın özel eğitilmiş askeri
güçleri Kerkük’ün güney bölgelerine kadar gelerek IŞİD’a
karşı Halk Ordusu’na destek
vermektedir. Erbil’de ikamet
eden Irak Hıristiyanları Başpapazı Beşşar Verde, Şubat başında İngiltere’yi ziyaretinde
İngilizlerden Irak Hıristiyanlarını silahlandırmalarını açıkça
talep etmiştir.
Buna mukabil sınırından sadece
80 Km içeride olan Telafer’de
300 bin civarında Türkmen
soydaşına Türk Hükümeti insani yardım yapmakla yetinmiştir. Halbuki Türkiye ister Irak
merkezî hükümetine isterse
Kürt yerel yönetimine Telafer’i
kurtarma konusunda yardım
edebileceğini söylese kimsenin
hayır diyecek durumu olacağını sanmıyoruz. Buna mukabil
belki de Türkiye’nin bu yetersiz
tutumunun neticesidir ki ITC
Başkanı Erşat Salihi’nin ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan’ın
tekrar tekrar istemelerine rağmen Kürt yönetimi Türkmenlerin silahlanmalarına şiddetle
karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkış
tabi ki sadece Kerkük’te yaşayan ve daha çok Sünni Türkmenleri kapsamaktadır. Çünkü
merkezi Irak Hükümeti Telafer
ve Tuzhurmatu’da mağdur olan
Türkmenlerin çoğunun Şii olmalarından dolayı onların silahlanmalarına izin vermekten de
öteye geçerek fiili destek bile
vermektedir. Bu da dengelerin sağlıksız bir zemin üzerinde
oturmasına sebep olmaktadır.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Bu durumda Türkiye’nin en azından sadece ITC yetkililerinin
değil, bütün Türkmen siyasetçilerinin ısrarlı tekliflerine destek çıkarak (Sünni) Türkmenlerin de içinde bulunduğu bir
Türkmen silahlı gücünün kurulması konusunda Kürt yönetimi
ile görüşmesi yararlı olacaktır.
Bundan ne Merkezi Irak Hükümeti ne de İran rahatsız olur.
ABD’nin de bu kadar mikro
bir konuyla ilgileneceğini hiç
sanmıyoruz. Mesele, Kürtlerin
Türkmenleri hep kendilerine
muhtaç bir duruma düşürmekten vazgeçmelerini sağlamak
ve Türkmenlerin silahlanmalarının da Kürtlere zarar vermeyeceği anlatmak olacaktır. Evet
mesele bu kadar basittir.
Türkmenler Kısa Vadede Ne Yapabilir?
Evet, IŞİD tehlike saçtıkça, Kürtler Türkmen bölgelerini daha
muhkem bir şekilde ele geçirmektedir. Buna rağmen Kürtleri Kerkük’ü işgal etmekle
suçlamak yerine onlarla müzakereleri başlatarak, hatta
Türkiye’yi de araya sokmaya
çalışarak, konsensüs sağlamak daha akıllı bir yol olur.
Basın üzerinden Peşmergeleri,
Kerkük’ü işgal etmekle suçlamak meseleyi çözmüyor çünkü
merkezi hükümet de bir ölçüde bunu kabullenmiş görünmektedir. Ayrıca unutmayalım
Şii siyasetçiler her zaman Kürtlerle işbirliğine yanaşabilmektedirler. Yine unutmayalım ki
bütün dünya IŞİD’le mücadelede Kürtlere yardım etmeyi,
merkez hükümete yardım etmek kadar önemsemektedir.
Bu da Kürtlere büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Türkmenlerin Şii cenahının silahlanıp, Sünni olanlarının katkı
sağlamaması tehlikeli sonuçlar
doğurabilir. Onun için Türkmenlerin önünde sadece iki
seçenek kalıyor: Ya Türkiye kaYıl/Year 17 السنة
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nalıyla Kürtleri ikna ederek, ya
da Merkezi hükümetle işbirliğine giderek Telafer’i kurtarmak ve Kerkük’ü korumak gerekçesiyle merkez üzerinden
silahlanacaklar.
Bu meyanda üçüncü bir çözümden
bahsedilmektedir.
Peşmerge kuvvetlerinin çatısı altında
Türkmenlerin
silahlanması düşüncesidir. Bu düşünce
daha çok Şii eğilimli olan Halk
Ordusu’ndan Türkmenleri uzak
tutma niyetinden başka bir şey
değildir. Öncelikle Halk Ordusu
Irak Devletinin resmi bir kuruluşu olup, bütçeden pay alan
bir savunma teşkilatıdır. İçinde
İran temayüllü güçler olabilir.
Bu hoş ve doğru olmamakla
birlikte Irak halkının ve iktidarının % 50’sinden fazlasının Şii ve
İran ekollü olduğunu unutmamak gerekir. Kaldı ki Türkmenlerin yarısı da Şii mezhebine
mensup olup, Sünni Türkmen
kardeşi ile bir adreste buluşmak ister. Ama bu adres resmi olan Halk Ordusu mu daha
doğru, yoksa Peşmerge’nin bir
şubesi mi? Bu öneri sanırım
hiç bir Türkmen siyasetçisinin
hatta ferdinin kabul edeceği
bir çözüm değildir. Çünkü bu,
hem Araplarla bütün köprülerin havaya uçurulması, hem
de Kerkük’ün Kürtlere resmen
teslim edilmesinin tasdik edilmesi demektir. Ayrıca hangi
Peşmerge’nin emrinde olacak,
KDP Peşmergesi mi, yoksa KYB
yoksa Goran Peşmergesi mi?
Dahası var. Herkes ayrı ayrı, hatta küçük bir azınlık olan Hıristiyanlar bile İngiltere’den medet
umarak silahlanmak isterken,
Türkmenlerin Peşmergelerin
emrine girmesi onurlu bir davranış değildir. Böyle düşünen
kimselere sadece şu soru sorulmalıdır: Neden Türkmenler
Kürtlerin emrine girsin?
Kısacası Türkmenlerin özellikle
Kerkük’te silahlanması zo-
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runlu görünüyor. Çünkü IŞİD
Kerkük’ün güney batısından
saldırırsa, Kürtler şehrin Kuzeyindeki Rahimava ve Şorca
Kürt mahallelerine çekilecekler; çatışmalar Türkmen mahallelerinde cereyan edecek ve
Türkmenler en büyük zararı göreceklerdir. Pekiyi silahsız Türkmenler ne yapacaklar? Silahsız
iseler göçü tercih edeceklerdir!
Doğrusu bütün Türkmen milletvekilleri Türkmenlerin silahlanması konusunda hemfikir
olmaları sevindiricidir. Nitekim

Erşat Salihi, avazı çıktığı kadar
sesini bütün dünyaya duyurmaya çalışarak Türkmenlerin
silahlanması gerektiğini vurgulamaktadır. 10 Şubat günü
Başbakan El-İbadi ile Kerkük
valisi başkanlığında görüşen
Kerkük’ten bir heyetin içinde
Kerkük milletvekili Sayın Hasan
Turan yer almış ve aynı konuyu
başbakanla konuşmuş; çıkışta
ümit verici demeçler vermiştir.
Büyük bir ihtimalle Silahlı Kuvvetler Komutanlığı içinde Türkmenler de yer alacaklardır.
Aynı şekilde Selahattin Millet-

vekili Sayın Mimaroğlu ve Sayın Abbas Bayatlı’nın aynı gün
demeç vererek Meclis’te geçmek üzere olan Milli Güvenlik Ordusu’nun bütçesi içinde
Türkmenlerin de yer almaları
gerektiğini vurgulamışlardır.
Yani Türkmen vekilleri yek vücut olarak Türkmen halkının
silahlanması konusunda mutabık görünüyorlar.
Bu şartlarda en kötü çözüm eli kolu
bağlı oturup, Türkmen’in başına gelecek kaderi beklemektir.
Ateş düştüğü yeri yakıyor...

Halimiz
Halimiz bu kadar kötü olmazdı
Durum hayli berbat vahim manzara
Şimdi Türkmen diye bir şey kalmazdı,
Şayet sığsaydık tek toplu mezara
Tarihle övündük düne takıldık
Sandıklarda diri diri yakıldık
Parçalanıp yaprak yaprak döküldük
Göz müydü nefes mi geldik nazara

Davayı hayalci putla doldurduk
Koyun ağılını kurtla doldurduk
Biz at mızmarını itle doldurduk
Düşeş hayaliyle bağlandık zara

Efendiyiz diye uyduk bu çağa
Dayattık kemiği keskin bıçağa
Evet diye diye dönek alçağa
Mahkûm olduk üç beş sözde yazara

İnsan insan olup farkını bilse
Yücelir yükselir Hakk’a eğilse
Sarı renkli maden altın değilse
Ne kıymeti olur sürsen pazara
Bir olup sırt sırta yaslanmaz isek
Milli değerlerle beslenmez isek
Billâh adam olup uslanmaz isek
Yine tekrar eder aynı manzara

Diyar ERBİL
10
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Suphi Bey
Sebebi kör olsun geldik buraya
Parmak kemiririz pişman olmuşuz
Getiren karabaht kısmet Suphi Bey
Merhem umduk tuz sürüldü yaraya
Yarası kudurmuş çıban olmuşuz
İlletin üstüne illet Suphi Bey

Resmi daireden kavarlar bizi
Behaneyle baştan savarlar bizi
Püskürür aykırır avarlar bizi
Sığınmacı değil düşman olmuşuz
Ahile yok saygı hürmet Suphi Bey

(Yalın kat) eli boş düştük yollara
Çoluk çocuk başın vurdu çöllere
Kader sürdü bizi ilden illere
Meçhul yolculuğa revan olmuşuz
Ucuz sattı bizi devlet Suphi Bey

Her ters işi boynumuza yüklerler
Bir tane üstüne on beş eklerler
Rakıp gözle kusurumuz beklerler
Pırtak ağızlara nişan olmuşuz
Yapmacık suçlara töhmet Suphi Bey

Her şeyi bıraktık biz Telafer’de
Şanlı bir geçmişe çekildi perde
Şimdi el açarız nakes namerde
Suyu şor çüreği yavan olmuşuz
Aldığımız nefes minnet Suphi Bey

Soylu soplu değil bayağı bunlar
Kirletmiş mükaddes toprağı bunlar
Sarsalarda kara (bağlağı) bunlar
Daha aldanmayız irfan olmuşuz
Kuru dilde dine rağbet Suphi Bey

Karnımız doymuyor arta kalandan
Fukara ne bekler haram talandan
Kulağımız doldu yalan dolandan
Yanlış siyasete kurban olmuşuz
Lanet siyasete lanet Suphi Bey

Merasim yaparlar kara giyerler
İmam türbesinde seni soyarlar
Yezid iktidara gelse uyarlar
Bunlar hangi dinde hayran olmuşuz
Birçok şahidim var evet Suphi Bey

Yardım varsa binde biri ulaşır
Acı durum günden güne bulaşır
Maceramız dilden dile dolaşır
Acı masal kara destan olmuşuz
Reva mıdır bize zillet Suphi Bey

Yaka silker ölü diri bunlardan
Cennet yüzü görmez biri bunlardan
Âli beri oğlu beri bunlardan
Yazık bu tiplere akran olmuşuz
Nerde bunlar nerde iffet Suphi Bey

Yardım gelse zıplar çıkar yoluna
Deveden bir kulak düşmez eline
Sert taş erir bu milletin haline
Dünyası başına zindan olmuşuz
Günümüz gecemiz mihnet Suphi Bey

Kimsesiz daldasız başı belalı
Başımıza geçti olduk buralı
Su satın iş kâr yok kira pahalı
Çürek atlı bizler yayan olmuşuz
Burada yaşamak zahmet Suphi Bey

O Kerkük’te bu Bağdat’ta sürgündür
Kerbela Necef’te olan yorgundur
Hepsi kara günde hepsi kırgındır
Hepimiz gurbette hicran olmuşuz
Ölümden beterdir gurbet Suphi Bey

Sabah akşam Telafer’i özleriz
Sılaya dönecek günü gözleriz
İnciniriz yakınırız sızlarız
Yuvasız kuş gibi nalan olmuşuz
Gözde nem gönülde hasret Suphi Bey

Bayram günü kimse kapım çalmadı
Bir komşu üstüme gölge salmadı
Selamım pezevenk manav almadı
Göze hor görünür yaman olmuşuz
Bunlar eder bizden nefret Suphi Bey

İnsanın cenneti ana vatandır
Vatanın kıracı çölü gülşandır
Gurbet elde geçen ömür ziyandır
Günü kara ömrü ziyan olmuşuz
Vatanın ağusu şerbet Suphi Bey

İçeri alınmaz garip yabancı
Ne han kabul eder bizi ne hancı
Hepsi ikiyüzlü hepsi yalancı
Kahvaltısı şamı yalan olmuşuz
Din ticaret dostluk rüşvet Suphi Bey

Başıboş itlere kaldı sokaklar
Kaleyi patlattı soysuz alçaklar
Silindi süprüldü evler otaklar
Yurdu harap malı talan olmuşuz
Derbeder bu cesur millet Suphi Bey

Rıza ÇOLAKOĞLU
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Kal’a-yı Sultani (Çanakkale)
Kahramanlığının 100 Yıllık Şahidi:

Harb Mecmuası
Veysel ERGİN*

veyselergin@sinop.edu.tr

3

Kasım 1914’de Çanakkale
Boğazı’nın dış istihkâmlarının
bombalanması ile başlayıp 9
Ocak 1916’da Seddülbahir’in
tahliyesi ile sonuçlanan Çanakkale Muharebeleri, tükenmekte olan Osmanlı’nın son
kıpırdanışı; millî mücadelenin
ateşleyicisi ve ilham kaynağı
olmuştur.

Çanakkale Savaşları; Türk ve Dünya basını tarafından günü
gününe izlenmiş ve Türk askerinin bu kararlı mücadelesi,
yerli-yabancı basın organlarınca ve hayranlık dolu ifadelerle
günü gününe takip edilmiştir.
Bu süreci takip eden Türk basın organları arasında; “İkdam,
Tanin, Sabah, Tasvîr-i Efkâr
ve Turan” gazeteleri ile “Yeni
Mecmua, Servet-i Fünûn, Türk
Yurdu, Harb Mecmuâsı, Sebi* Yrd. Doç. Dr. Sinop Üniversitesi Türkçe
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
12
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lürreşad, Tıp Fakültesi Mecmuası, Kadınlar Dünyası, Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Mecmuası” gibi
dergiler sayılabilir.
“Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı
Anısına” ele aldığımız bu çalışma; dönemin en etkili yayın
organlarından Harb Mecmuası, şekil ve muhteva yönleriyle
tanıtılarak, savaşlar dönemi ve
sonrasındaki etkileri bakımından değerlendirmeye yönelik
olacaktır.
1-“Harp Mecmuası”nın Şekil Yönünden Tahlili:
Osmanlı Devleti’nin görsel propaganda bakımından en başarılı
yayını sayılan Harp Mecmuası;
kim tarafından çıkarıldığı ile
yazı heyeti veya yöneticileri
hakkında üzerinde açıklayıcı
bilgi olmamakla birlikte, Genelkurmay tarafından propaganda amacıyla çıkarıldığı
düşünülmektedir. Zira derginin ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçlerin
Harbiye Nezareti Karargâhında
gerçekleştirilmesi ve nezaretin
cephelerde çektirdiği fotoğrafları dergide aynen yayımlatması ayrıca Başkumandan
Vekili ve Harbiye Nazırı Enver
Paşa’nın neredeyse her sayıda
ya cephede ya da orduyu teftiş
ederken çekilmiş resimlerine
yer verilmesi, bu görüşü desteklemektedir.1
1 Mustafa Selçuk, “I. Dünya Savaşı SüreYıl/Year 17 السنة
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Mecmua, Teşrinisani 1331 (Kasım
1915) tarihinde yayın hayatına başlamış ve Ramazan 1334
(Haziran 1918)’te 27. sayısını
çıkardıktan sonra kapanmıştır. Her ne kadar ilk sayısında
“ayda iki defa çıkar” ibaresi
yer almışsa da dergi genellikle ayda bir çıkmıştır. Fiyatı
“20 para” ve yıllık bedeli “15
kuruş” olan derginin basım
yeri “Matbaa-yı Ahmet İhsan
ve Şürekâsı: Servet-i Fünûn
matbaası” ve idarehanesi
“İstanbul Cağaloğlu Kapalıfurun Sokağı” şeklinde yazılmıştır. Mecmuanın (tevzi)
dağıtım merkezi ise Bab-ı Ali
Caddesi’nde 77 numaralı Türk
Yurdu Kütüphanesi olarak belirtilmiştir.
Mecmuada yer alan resim ve fotoğraflar, oldukça kaliteli bir
baskıya sahiptir. Aynı dönemde çıkan diğer dergi ve gazetelerin kâğıt bulamadığı bir ortamda derginin kaliteli, parlak
kuşe kâğıda basılmış olması
idarecilerinin dergiye verdiği
önemi göstermektedir.2 Ancak
uzayan savaşın yol açtığı mali
güçlüklerden dolayı savaşın
sonlarına doğru derginin basımında üçüncü hamur kâğıt
kullanılmıştır.
cinde Harbiye Nezareti’nin ‘Çanakkale
Kahramanlığını Yaşatma’ Amaçlı Faaliyetleri”, Avrasya İncelemeleri Dergisi,
(AVİD), I/2 (2012), s. 214.
2 Niyazi A. Banoğlu, Türk Basınında Çanakkale Günleri, İstanbul 1982, s. 100
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Harp Mecmuası temelde bir fotoğraf dergisidir ve çıkan yazılar adeta fotoğrafları süslemek
için kullanılmıştır. Şimdi de
dergide yayımlanan bu yazıların kısa künyelerine bakalım…
1. sayı (Teşrinisani-1331 “Kasım
1915”): 1-Harp Mecmuası
Niçin Çıkıyor? (imzasız-makale) 2-Türkiye’nin ve İslam
Âleminin Kurtuluşu (Ağaoğlu Ahmet-makale) 3-Altın
Işık I-Savaş (Ziya Gökalp-şiir)
4-Yaşayan Ölüler: Merhum
Hafız Hakkı Paşa (imzasız-biyografi)
2. sayı (Kânunuevvel 1331 “Aralık 1915”): 1-Kırık Kundak
(Nedim-şiir) 2-İngiliz Oyunları (Ağaoğlu Ahmet-makale)
3-Büyük Kurbanlar (imzasıztanıtım) 4- Hücum (Vedat Nedim-şiir)

man Nazif-mensure) 5-Yaşayan Ölüler (imzasız- tanıtım)
6. sayı (Rebiulahir 1334 “Şubat
1916”): 1-Makale-yi Mahsusa
(imzasız-makale)
2-Yaşayan
Ölüler (imzasız- tanıtım)
7. sayı (Cemaziyelahir 1334 “Mart
1916”): 1-Makale-yi Mahsusa
(imzasız-makale) 2-Dağıstani
Mehmed Fazıl Paşa (Süleyman
Nazif-biyografi) 3-Yaşayan Ölüler (imzasız- tanıtım)
8. sayı (Recep 1334 “Nisan
1916”): 1-Irak Seferi (imzasızmakale) 2-27. ve 57. Alaylar
(imzasız-makale)
3-Kolunu

Harb Meydanında Bırakmış
Bir Askere (Mithat Cemal-şiir)
4-Kahraman ve Kahramanlıklar (kısa hikâye) 5-Yaşayan Ölüler (imzasız- tanıtım)
9. sayı (Recep 1334 “Mayıs
1916”): 1-Süleyman Askeri
Bey (Süleyman Nazif-biyografi)
2-Kardeşime (İdris Sabih-şiir)
3-Mısır Yoluna (imzasız-tanıtım) 4-Harbde Demiryolunun
Ehemmiyeti (imzasız- makale)
5- Kahraman ve Kahramanlıklar (kısa hikâye)
10. sayı (Şaban 1334 “Haziran
1916”): 1-Prusya Nasıl Te-

3. sayı (Kânunusani 1331 “Ocak
1915”): 1-Çimen tepe (Süleyman Nazif-mensure) 2-Tayyareler İle İstikşaf (imzasız-makale) 3-Siperlerde (Hakkı Sühaşiir) 4-Yaşayan Ölüler (imzasıztanıtım)
4. sayı (Kânunusani 1331 “Ocak
1915”): 1-İstanbul Bizim Ebedî
Payitahtımız (Süleyman Nazif-mensure) 2-Orduya Selam
(Mehmet Emin-şiir) 3-Ordumuzda yeni bir sınıf: Kızaklı
Keşşaflar
(imzasız-tanıtım)
4-Çanakkale’nin Ölmez Hatıralarından: Namaz (Ahmet Nedim-şiir) 5-Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında (Ahmet
Nedim-tarih) 6-Yaşayan Ölüler
(imzasız- tanıtım)
5. sayı (Rebiulahir 1334 “Şubat 1916”): 1-Kal’a-yı Sultani Karşısında (Faik Ali-şiir)
2-Çanakkale’den Kaçanlara:
İngilizlere (Mithat Cemal -şiir)
3-Kahire Yollarında-2 (Ahmet
Nedim-tarih) 4-Çanakkale’nin
İstanbullu Şühedasına (SüleyKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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şekkül Etti? (imzasız-makale)
2-Kahraman ve Kahramanlıklar (kısa hikâye) 3-Bir Zabitin
Hatıratından (imzasız-günlük)
4-Şanlı Malul Zabitlerimiz (imzasız- tanıtım) 5-Yaşayan Ölüler (imzasız- tanıtım)
11. sayı (Ramazan 1334 “Temmuz
1916”): 1-Din, Vatan (imzasızmakale) 2-Galiçya Yolunda
(Ziya Gökalp-şiir) 3-Çöldeki
Muharebeler ve Muharipler
(F.R.-makale) 4- Trablusgarb’a
Dair (imzasız- makale) 5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız- tanıtım)
12. sayı (Zilkade 1334 “Ağustos
1916”): 1-Galiçya’dan Anavatana (N.-hatıra) 2-Ebedi Kahraman (F.K.-biyografi) 3-Ömer
Naci (imzasız- biyografi)
4-Kösten Adasının İşgali (imzasız-tanıtım) 5-Büyük Frederik (imzasız-tarih) 6-Afrika
Hatıratından (imzasız-hatıra)
7-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız- tanıtım)
13. sayı (Teşrinievvel 1332 “Eylül
1916”): 1-Macar Kızına (Mehmet Emin-şiir) 2-Dobruca’daki
Türk Askerine (Yusuf Ziya-şiir)
3- Galiçya’daki Şanlı Osmanlı
Askerine (Ahmet Refik-mensure) 4-Galiçya’dakilere (imzasız-hitabe) 5-Büyük Frederik-2
(imzasız-tarih) 6-Bir Vücud-ı
Lâyemut (imzasız- biyografi)
7-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız- tanıtım)
14. sayı (Teşrinisani 1332 “Ekim
1916”): 1-Galiçya’dan Anavatana-2 (N.-hatıra) 2-Asker ve
Şair (Ziya Gökalp-şiir) 3-Büyük Frederik-3 (imzasız-tarih) 4-Sina Muharebelerinde
(F.R.-hatıra) 5-Süveyş ve Havalisinde Tayyaremizin Faaliyeti (imzasız-makale) 6-Mübarek Şehitlerimiz (imzasıztanıtım)
15. sayı (Kanun-ı evvel 1332 “Ara14
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lık 1916”): 1-Serhaddeki Askere (Mehmet Emin-şiir) 2-Galiçya Mefahirinden: Fahreddin
Çavuş (Mehmet Rıfat-hatıra)
3-Çanakkale Kahramanları: Bir
Zabitin Müşahedâtından (imzasız-hatıra) 4-İran ve Tayyarecilik (imzasız-makale) 5-Şehit
Fazıl Hakkı Bey (imzasız-hatıra)
6-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız- tanıtım)
16. sayı (Rebiulahir 1335 “Şubat 1917”): 1-Çanakkale
Kahramanları: Bir Zabitin
Müşahedâtından (imzasız-hatıra) 2-Hasan Çavuş’un Anasından (Manastırlı M.Hasib-şiir)
3-Galiçya Kahramanları Menakıbı (imzasız-hatıra) 4-Çanakkale Meşhed-i Ulyasına
(Manastırlı M.Hasib-mensure)
5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız- tanıtım)
17. sayı (Cemaziyelevvel 1335
“Mart 1917”): 1-Kafkas Cephesinde: Bir Zabitin Hatırâtından
(imzasız-hatıra) 2-Prusya’nın
İtilası (imzasız-makale) 3- Galiçya, Romanya Cephelerinde
Osmanlı ordularına (Manastırlı M.Hasib-şiir) 4-Türk Anası Ne Diyor? (imzasız-hatıra)
5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız- tanıtım)
18. sayı (Cemaziyelahir 1335
“Nisan 1917”): 1-Kafkas Cephesi Menakıbından: Harab
Kale Önünde (imzasız-hatıra)
2-Osmanlı Miğferleri ve Harb-i
Hazır (Ahmet Refik-makale)
3-Fazıl Ferid’in Gazası (Fatma
Nurani-hatıra) 4-Makedonya
Cephesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida (imzasız-hatıra)
5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
19. sayı (Şaban 1335 “Mayıs
1917”): 1-Gazze Muharebesi (M.-makale) 2-Tank-Zırhlı
Otomobil
(imzasız-tanıtım)
3-Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İmali (M.M.-makale)
4-İslam Nefer-i Muhammed’in
Yıl/Year 17 السنة
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Fıtratı
(imzasız-mensure)
5-Seni Kurtarmak İçin (Servet Seyfi-şiir) 6-Asım Beyin
Tercüme-yi Hali (imzasız- tanıtım) 7-Mübarek Şehitlerimiz
(imzasız-tanıtım)
20. sayı (Ramazan 1335 “Temmuz 1917”): 1-Tekbir (Abdülhak Hamit-şiir) 2-Rus İnkılâbı
ve Biz (Süleyman Nazif-mensure) 3-Eski Osmanlılarda
Harb ve Hissiyat-ı Umumiye
(imzasız-makale) 4-Gazze Muharebesi (M.-makale) 5-Tayyarecilerimiz (imzasız-makale)
6- Çanakkale’den Galiçya’ya
(imzasız-makale) 7-Mübarek
Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
21. sayı (Şevval 1335 “Ağustos
1917”): 1-Makale-yi Mahsusa: Hatırat-ı Harbiye (Ahmet
Refik-hatıra) 2-Siperde İlk Gecem (imzasız-mektup) 3-Eski
Osmanlılarda Harb Fikri (imzasız-makale) 4-Kahramanlık
Menkıbeleri (imzasız-hatıra)
5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
22. sayı (Teşrinievvel 1335 “Ekim
1917”): 1-Osmanlılarda Zafere
İtimat Hissi (imzasız-makale)
2-Romanya’daki Türk Ordusuna (Mithat Cemal-şiir) 3-Kafkas Cephesi Harb Menkıbelerinden (F.K.-hatıra) 4-Şehit
Mülazım-ı Evvel Münir Bey
(Mehmet Sait-hatıra) 5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
23. sayı (Teşrinisani 1335 “Kasım
1917”): 1-Irakta Kut’ül Ammare Şarkında (imzasız-makale)
2-Fransız Siyaseti ve Osmanlılar (imzasız-makale) 3-Makaleyi Mahsusa: Sancak Muhabbeti (imzasız-hatıra) 4-Mübarek
Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
24. sayı (Kanun-ı evvel 1335
“Aralık 1917”): 1-Irakta Kut’ül
Ammare Şarkında Sapsuyu
Meydan Muharebesi (imzasız-
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makale) 2-Kahramanlar Tarihinden: Galiçyada (Ahmet Refik-hatıra) 3-Bir Kumanda: Ateş
(imzasız-hatıra) 4-Senin İntikamın (Ekrem Necdet-hikâye)
5-Mübarek Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
25.-26. sayılar (Şaban 1336 “Mayıs 1918”): 1-Büyük Müttefikimiz Haşmetmeap Misafirlerimizin Ziyaretleri (imzasız-makale) 2-Bir Menkıbe-yi Harb:
Resmi Geçit (İzzet Ulvi-hikâye)
3-Kafkas İlhamları (imzasızmakale) 4-Kahramanlar Tarihinden: Kumkale’de, Sina’da
(Emin Ali-hatıra) 5-Irakta Tayyarecilik Hayatı (imzasız-makale) 6-Viyana Nekahethanesindeki Askerlerimize (Süleyman
Nazif-mektup) 7-Ferik İmof
Paşanın Vefatı (imzasız-tanıtım) 8-Mübarek Şehitlerimiz
(imzasız-tanıtım)
27. sayı (Ramazan 1336 “Haziran
1918”): 1-Topkapı Sarayında
Cülus-ı Hümayun (imzasız-makale) 2-Askerlik Hasbıhalleri:
Kardeş Mektupları (Ekrem
Necdet-mektup) 3-Makedonya Cephesi Harb Menkıbelerinden (K.M.-hatıra) 4-Cemalettin Paşanın Tercüme-yi Hali
(imzasız-tanıtım) 5-Mübarek
Şehitlerimiz (imzasız-tanıtım)
2-“Harp Mecmuası”nın Muhteva
Yönünden Tahlili:
Harp Mecmuası, temelde bir fotoğraf dergisidir ve mecmuanın yarıdan fazlası resim ile fotoğraflara ayrılmıştır. Yukarıda
verdiğimiz fihristten de anlaşılacağı üzere, her sayıda çıkan
muhtelif türlerdeki ortalama
4-5 yazı, adeta fotoğrafları süslemek için kullanılmıştır.
Derginin ilk sayısındaki imzasız
yazıda, derginin çıkış gayesi şu
hamasi cümlelerle özetlenir:3
3 (Harp Mecmuası) “Niçin Çıkıyor” Harp
Mecmuası, Sayı 1, s. 3
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İşte Harp Mecmuası, varlığımızda bu mühim inkılâbı yapan,
en büyük ve en kuvvetli düşmanlar karşısında neslinin ve
dininin ananesine uygun bir
kahramanlık ve fedakârlıkla
cenkleşen muazzam ordumuzun altın destanını yazılar ve
resimlerle ebedîleştirmek, onu
bütün dünyanın gözleri önüne
yaymak için çıkıyor. Sevgililerini kurban verip yürekleri
sızlarken vatanın istikbalini, o
daima genç ve dinç ümidi ruhlarında sevip okşayan analar,
babalar, kadınlar, kardeşler,
kızlar, oğullar bu sayfalarda
muazzam bir aile olan büyük
ordunun şanlı menkıbelerinde
ve levhalarında fertlerin şanını da sezerek övünecekler ve
her şeyi en bîtaraf bir beyinle
muhakeme eden “yarın” bu
sayfalara bakarak Avrupa’yı
kırmızıya boyayan bu cihan
cenginde Türkiye’nin mevkiini
tayin edecek ve bununla onun
hakkında katî ilâmı verecek:
Türkiye ölmeyecek; yaşayacak
ve büyüyecek.”
Savaş
dönemlerinde
Harp
Mecmuası’nda yayınlanan şiir
ve nesirlerde “vatan, millet
bayrak ve sancak sevgisi, kahramanlık, fedakârlık, şecaat,
hamiyet ve besalet (yiğitlik),
şehitliğin faziletleri, gazilik,
ırz ve namusa halel getirmeme, Türk Milletinin yüksek
hasletleri gibi toplumun hamasi duygularını kabartmaya
yönelik konular ele alınmıştır.
Yazı türlerine bakıldığında,
samimi bir üslupla yazılmış
sohbet, askerin kahramanlık
ve fedakârlığını konu alan hatırat, bazı subayların biyografileri, cephedeki birliklerden
gelen mektuplar”4 gibi türlerde yazılar yayınlanmıştır.
4 Ömer Çakır, Nazmımızda Çanakkale Muharebeleri, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 1997
Yıl/Year 17 السنة
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Dergide yer alan makaleler,
“Osmanlı’nın savaşa giriş gerekçeleri, ‘Fransız Siyaseti,
İngiliz Oyunları, Prusya’nın
İ’tilası’ gibi İtilaf Devletlerinin
zulmü”nü anlatan bilgilendirici
yazılardır:5
“Osmanlı Devleti gibi harbi umuminin muhitinde bulunan
devletler muharebe haricinde
kalamazdı. Osmanlı hükümetinin, Türk ve İslam âleminin
kurtarıcısı olarak, er geç muharebeye iştiraki mecburi idi”
Ahmet Refik’in, “Şairler şiirlerini,
edipler hissiyatını, bestekârlar
harekât-ı kahramânenin ilham edeceği nagamât ve
terennümâtını tanzim edecekler, ressamlar da meşhûdâtı
tersîme çalışacak”6 şeklinde
ifade ettiği üzere, dergi sayfalarında en fazla yer verilen
edebi tür (21) şiir olmuştur.
Dehşetli bir savaş sahnesinde
namazdaki huzur ve sükûnuyla
dikkatleri çeken bir neferin
maneviyatını ve cesaretini anlatan Ahmet Nedim’in manzumesi, bu türün en başarılı
örneklerindendir:7
“Bir çam, ona gölgesinden yapmış
idi seccade,
Sanki tekbir alıyordu, vakit vakit,
top sesi…
Gözlerinin, sade akı beyaz kalan
yüzünde
Parlıyordu, o sarsılmaz imanın
gölgesi
Allah Allah, bu, bu ne yüksek bir
imandır yâ Rabbi
Bir Müslüman, ne büyük bir kahramandır, yâ Rabbi!”
Mithat Cemal ise, Çanakkale’den
kaçan İngiliz ve Fransızlara,
5 Ağaoğlu Ahmet, “Türkiye’nin ve İslam
Âleminin Kurtuluşu”, Harp Mecmuası,
Sayı 1, s.7-9
6 Ahmet Refik, “Harp Edebiyatı ve Eski
Şairlerimiz”, Harp Mecmuası, Sayı 21,
s. 327
7 Ahmet Nedim, “Çanakkale’nin Ölmez
Hatıralarından: Namaz”, Harp Mecmuası, Sayı 4, s. 56-57
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alaycı ve aşağılayıcı üslupla
seslenir:8
“Kimdir bu kaçanlar, kızınız mı karınız mı?
Cidden o mehâbetli dirednotlarınız mı?
Bir saibe şeklinde duran öyle denizde?
Namusunuzun derbeder enkazını
biz de
Askerleriniz zannediyor aldanıyorduk!”
Bir başka şiirinde ise, uzuvlarından birini Çanakkale’de kaybetmiş binlerce Mehmetçik
adına Hasan Dursun Efendi’nin
hayaliyle konuşur:9
“Ey genç hayalinle konuştum da
dedim ki:
“Evlâdın eğer varsa elinden tutacak el,
Hemşire-i hassasına bir ufk-ı muhayyel,
Bir ufk-ı müzehher kuracak dest-i
nevâzis,
Yoktur, o kerîm el ne için sanki kesilmiş!
Yok zevcene bir halka-i tatmin olacak kol;
Boşluk, uçurum artık o bîçâreye
sağ, sol”
Vatan için canını feda eden kardeşinin ruhaniyetine seslenen
İdris Sabih, onun vatan aşkıyla
Çanakkale’ye gidişine buruk
bir heyecanla sitem eder:10
“O kadar yandı mı bağrın ey çocuk!
Ecelin sunduğu şarabı içtin!
Sırayı saygıyı unuttun çabuk,
Sebep ne ağandan ileri geçtin?”
Hele “Hasan Çavuş’un Anası”nın
ağzından dökülen sözler, abideleşmiş tevekkül ifadeleridir:11
“Zafer için her cengine yedi hatim
adadım.
8 Mithat Cemal, “Çanakkale’den Kaçanlara: İngilizlere-Fransızlara”, Harp Mecmuası, Sayı 5, s. 68-69
9 Mithat Cemal “Kolunu Harb Meydanında Bırakmış Bir Askere”, Harp Mecmuası, Sayı 8, s. 122
10 İdris Sabih “Kardeşime”, Harp Mecmuası, Sayı 9, s. 132
11 Manastırlı M.Hasib “Hasan Çavuş’un
Anasından” Harp Mecmuası, Sayı 16,
s. 250
16
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Allah koysun ocağımda, sensin kolum kanadım.
Yaradanım sana nasip ederse şahadet,
Odur kulluk Hakka, vatan millet
için ne devlet”
Harp Mecmuası’ndaki hikâye ve
mensurelerde vatan, cansız
bir toprak parçasından öte,
manevi şahsiyeti olan ve “kendi hayatını idameye çalışan”
bir canlı organizma olarak
sunulmuştur:12
“Ey

vatandaş! Ey kardeş!..
Çimentepe’yi
unutma!..
Çimentepe’ye müddet-i ömründe hacc-ı takdis ve hacc-ı
şükran borcun olsun… Ben bu
satırları yazarken ‘Payitahtımız
emin olsun, biz Çimentepe’nin
sermedi bekçileriyiz’ diyen sesleri işitiyorum.”

Askerin kahramanlıklarının anlatıldığı 11 hikâye, “Kahraman
ve Kahramanlıklar”, “Kahramanlık Menkıbeleri” gibi
imzasız yazı başlıkları altında
yayımlanmıştır:13
“Eskişehir’in Ilıca karyesinden
Ömer oğlu Nasuh Onbaşı ilerledi. Mahcup bir tavırla: ‘Yüzbaşım!’ dedi. ‘Bana izin ver bu
siperi ben yıkacağım!” Kendisine refakat etmesi için bu üç
arkadaşından başka kimseyi
istemiyordu: Kalecik’in Dalbasan karyesinden İbrahimoğlu
Hüseyin, Eskişehir’in Ilıca karyesinden Mehmet oğlu Abdurrahman, İnegöl’ün Metral karyesinden Resuloğulıları’ndan
Mehmet oğlu Mustafa... Bir
çeyrek sonra ansızın ziyadeleşen bomba ve tüfek tarrakalarından anlaşılıyordu ki
boğuşma başlamıştı... Herkes
büyük bir sabırsızlıkla Nasuh
Onbaşı ile arkadaşlarını bekli12 Süleyman Nazif, “Çimentepe’de”, Harp
Mecmuası, Sayı 3, s. 34-36
13 İmzasız, “Kahramanlık Menkıbeleri:
Nasuh Onbaşı”, Harp Mecmuası, Sayı
8, s. 124-126
Yıl/Year 17 السنة
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yor, neticeyi anlamak istiyordu. Nihayet Yedinci Bölük mıntıkasından haber geldi. Nasuh
Onbaşı vazifesini ifa ederek
sipere dönmüş fakat yalnız
imiş, Mustafa, Hüseyin ve Abdurrahman yokmuş.”
Hatıra ve günlükler… Harp
Mecmuası’nda bu türde yayımlanan 8 yazı, “Bir Zabitin
Müşahedâtından” alt başlığıyla ve imzasız yayımlanmış duygu dolu vesikalardır:14
“Efendim dedi bizim takımdan Kadir oğlu Sadık şimdi siperden
fırladı, düşmanın gündüz attığı torpillerin patlamayanları
var, onları kucaklayıp düşman
siperlerinin önüne götürüp bırakıyor. Kendisine o kadar söyledik, etme be Sadık! Gel, tehlikedir dedik; ama dinlemedi…
Akşama kadar yapılan hücumlarda hep Sadık’ın düşmana bir
aslan gibi saldırdığını gördüm.
Ne çare ki Yine kendi kurşunuyla yaralanan bir düşman
neferini ölümden kurtararak
siperimize getirmek üzere iken
yan tarafından gelen bir kurşun, Sadık’a pek sevdiği rütbe-i
şehâdeti ihraz ettirdi. Ne kadar
şâyân-ý gıptadır ki ölüm onu
hayatındakilere yeni ve son bir
kahramanlık ilavesinden men
edememişti.”
Bir başka hatıratta da, biricik “ciğerparesi Hüseyin’i” tren istasyonunda cepheye gönderen
bir annenin oğluna yaptığı
duygusal konuşma cepheye
gitmede tereddüt gösterenlere mesaj verir mahiyettedir:15
“-Hüseyin... Dayın Şıbka’da, baban Dömeke’de ağaların da
sekiz ay evvel Çanakkale’de
yatıyorlar. Bak son yongam
sensin! Minareden ezan sesi
14 İmzasız, “Bir Zabitin Müşahedâtından”,
Harp Mecmuası, Sayı 10, s. 154
15 İmzasız, “Türk Anası Ne Düşünüyor”,
Harp Mecmuası, Sayı 17, s. 267-269.
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kesilecekse, caminin kandilleri
körlenecekse, sütlerim haram
olsun, öl de köye dönme. Yolun
Şibka’ya uğrarsa dayının ruhuna Fatiha okumayı unutma!
Haydi oğul, Allah yolunu açık
etsin.”
Harp Mecmuası’nda az (5) ama etkili yayımlanan tür, cepheden
yazılan mektuplardır. Bu veda
vesikaları, iman ve cesaretin
en samimi dilsel terkipleridir: 16
“Vatanı düşman ayakları, camileri haç gölgeleri altında görmektense, genç hemşirelerin
namusları ayak altına alınmak
ve ihtiyar annelerin beyaz
saçları hakaret edilmektense;
sefil bedenimi bir tarafa gizleyeceğime, şu yüksek tepenin
bulutlara karışmış zirvelerinde
bayrağım gibi kırmızı kanlara boyanarak ölümü isterim.
Mukaddesatımı
çiğnemek
isteyen, Kâbe’me haçlar yerleştirmek isteyen, bu sefil düşman leşlerinden kan abidesi
ve zafer teşkil etmeden ölmeyeceğim. Gözlerimde beyaz
ve güzel bir hayal, ellerimde
ölüm püsküren küçük ve yuvarlak bombalar olduğu hâlde
yürüdüm ve atıldım. İlk bombayı sevgilim namına ateşlerken batıya, onun diyarına
bulutlarla selâmlar, hürmetler
yolladım.”

yapısını ve maddi imkânlarını
sergileyerek askere moral verirken, “yaşayan ölüler” başlığı altında çeşitli rütbelerdeki
şehit subayların fotoğrafları,
künyeleri ve şahadet tarihlerine her sayının sonunda yer
verilmek suretiyle bir yönüyle
onlara vefa gösterilmiştir. 11.
sayıdan itibaren bu sayfanın
başlığı “mübarek şehitlerimiz”
olarak değiştirilmiştir.
Dergide savaş esirlerinin temiz
ve düzgün giyimli, bakımlı
ve hatta üniformalarına dahi
dokunulmadan çekilen fotoğraflarına hemen hemen her
sayıda rastlanmaktadır. Esir
fotoğraflarından birinde, Senegalli, Avustralyalı, Londralı, Fransız ve Hindu askerleri
aynı karede yer alıştır. Bazı
fotoğraflarda ise 100 ila 150
esir yan yana dizilmiş halde
çekilmiştir.18 Bu fotoğraflarla
esirlere iyi muamele edildiği ve teslim olacaklara da bu
şekilde davranılacağı mesajı
verilmek istenmiştir.

Derginin bazı sayılarının son iki
sayfasına reklam alınmıştır.
Bu reklamlar genellikle askere malzeme tedarik eden
işletmelerle, Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, Eşya-yı Askeriye
Anonim Ticaret Şirketi, Büyük Kürk Ticarethanesi, Bekirzade Hacı Ticarethanesi
gibi yarı resmi yardım kuruluşlarına aittir.17
Dergi ordunun ve askerin dinamik

3-Sonuç:
İtilaf devletleri, Osmanlı hükümeti ile Çanakkale Savaşı’nda
karşılaştığında, “propaganda
yazılarını sigara paketi veya
taşa sarıp tel örgüler ile siperlere yakın yerlere bırakmak;
megafonla siper önlerine gelip
Türk askerlerine seslenmek;
fotoğraf, broşür, beyanname,
kartpostal, afiş, posta pulları
ve mektup gibi dokümanları
uçak, balon, gemi vasıtasıyla
Osmanlı siperlerine atmak”
gibi propaganda faaliyetlerini
kullanmışlardır. “Ey asker! …
Bize iltica edecek her Osmanlı
askeri için ağuşumuz açıktır….
Evlâd-ı ‘iyalinize bir an evvel
kavuşmak için bundan gayri
hiçbir çare yoktur.”19 gibi kara

16 İmzasız, “Siperde İlk Gecem”, Harp
Mecmuası, Sayı 21, s. 329-330.
17 Bu reklamlar için bkz. Harp Mecmuası,
Sayı 1, s. 17; H.M, Sayı 19, s.405

18 Söz konusu resim örnekleri için bkz.
Harp Mecmuası, Sayı 3, s. 48; Harp
Mecmuası, Sayı 4, s.62
19 Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Si-
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propagandalara karşı Osmanlı
Devleti ise, Harp Mecmuasında yayınladığı fotoğraflar ve
halkın maneviyatını kuvvetlendirecek muhtelif türdeki
yazılarla cevap vermeye çalışmıştır.
Savaş dönemlerindeki propaganda faaliyetleri çerçevesinde
İttihat ve Terakki yöneticileri,
bizzat savaş ortamını görmeleri ve oradaki hissiyatı yazı
ve sanatlarına taşımaları için
bir gurup aydın ve yazarı Çanakkale Cephesi’ne götürmüştür. Böylece Osmanlı Devleti,
savaşı sevk ve idare ederken
ordunun Çanakkale’deki başarısını kamuoyuna duyurmak
ve diğer cephelerdeki başarısızlıklarını halka duyurmamak
için Harp Mecmuası vasıtasıyla
gayret göstermiştir.
Pek çok cephede savaşan İttihat
ve Terakki hükümeti Harp
Mecmuası’nda,
Çanakkale
cephesine odaklanmıştır. Bunun başlıca nedeni diğer cephelerden gelen bozgun haberleridir. Bu olumsuz haberleri
perdelemek için Çanakkale’deki başarıları kullanılmıştır.
Yukarıda künyelerini verdiğimiz
hatta bazı örneklerini de paylaştığımız Harp Mecmuası, Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümünde, Latin harflerine
aktarılarak20, okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet
ve şükranla anıyoruz.
yasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yay., İstanbul 2009
20 Ali Fuat Bilkan - Ömer Çakır, Harp
Mecmuası, Kaynak Kitaplığı yay., İstanbul 2006
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Konya İkliminde Dostluk ve
Kardeşlik Buluşması
Kardaşlık
Konya’da ikamet eden Irak, Suriye ve Afganistanlılar 19 Şubat
2015 tarihinde 2. Kez “KONYA
İKLİMİNDE DOSTLUK VE KARDEŞLİK BULUŞMA GECESİ”
nde bir araya geldiler.
Toplantıya Konya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Yetkilileri de katıldı. Toplantı saygı duruşu ve Kuran’ı
Kerim’den Ayet Tilaveti ile
açıldı.
Toplantıda söz alan Türkmeneli Sağlık Konseyi Başkanı Dr.

18
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Aydın BEYATLI konuşmasında:
“Bugün Ortadoğu’da büyük
oyunlar oynanmaktadır. Irak
ve Suriye’deki bazı illeri değişik etnik ve mezhep gruplarına ayırmak, geçici olarak
bu kesimlerin ağızlarına bal
sürmekten başka bir şey değildir. Bölgenin yer altı, yerüstü zenginlikleri ve paha ölçülemez tarihi eserleri göz göre
göre gasp edilip çalınmakta
heder edilmektedir. Irak kendi halkının değil, emperyalist
düşman güçlerin eline geçmiştir. Dün medeniyet diyarı

Yıl/Year 17 السنة

Sayı/Issue 65 العدد

olan ve dünyada tıp teknoloji
ve uzay bilimleri konusunda
en ileri ülkelerin içinde olan
Irak, bugün güvensizlik ortamı ve sefaletin içinde can
çekişmektedir. Bir kez daha
açık ve net olarak görünüyor
ki Irak’ın kurtuluşu bugünkü
siyasiler ve parlamenterlerin
elinde değildir. Irak’ın kurtuluşu tepeden değil tabandan
halkın devrimi ile mümkün
olacaktır. Irak’ın tüm kesimleri Irak kimliği, insan hakları ve
demokrasi şemsiyesi altında
birleşmeli ve Irak’ı içte hu-
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zur, dışta hak ettiği konuma
getirmelidir. Bunu savunurken işimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama imkânsız
değildir. Yılmadan, ümitsizliğe düşmeden, hedefimizin
çıtasını yüksek tutarak, önce
Allah’a sonra gençlerimiz ve
halkımıza güveneceğiz. Bizim
Ortadoğu’da değişik isimlerle
adlandırdıkları devrimlere ihtiyacımız yok. Bizim ruh devrimine ihtiyacımız vardır. Ezberleri bozmalı, ötekileştirme
politikasını ortadan kaldırmalı, sevgi ve kardeşlik tohumunu ektirmeliyiz” dedi.
BEYATLI daha sonra “Konya’da
bulunan 2700 Telafer’li misafirden 293’ünü kampa geri
gönderdiklerini ve Konya’da
bulunan genç ve kadın Telafer’lilerin Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’nda
eğitime başladıklarını ifade
ettiler. Ayrıca, misafirleri iki
haftada bir dini, milli, tarih ve
siyasi konularda eğitim görmeleri için konferanslar düzenlenecek, bu konuda Eğitim
Fakültesi’ndeki hocalar gönüllü olarak eğitim vereceklerdir.
Ayrıca, Konya Sağlık Müdürü
ile irtibata geçilerek kan bağışı konusunda mutabakata varılmıştır ve 47 Telafer’li genç
kan bağışında bulunacaktır.

Telafer’lilerin kendi memleketlerine dönmelerinin sağlanması amacıyla “Geri Göç”
teşvik edilmiştir. “Bu acı günler biter ama milletimiz o
topraklarda bakidir” şeklinde
konuştu.
Ardından Irak, Suriye ve Afganistanlılar sorunlarını dile getirdiler. Sivil Toplum Kuruluşu
Yöneticileri değişik çözüm
önerilerini ortaya attı ve 43 Te-

laferli işsiz çalıştırılmak üzere
fabrikalara çağırıldı.
Son olarak Konya’da 18 yaşından
büyük 287 Telaferli, sorumlularını seçmek üzere sandık
kurdu. 4 Telaferli kardeşimiz
için yapılan oylamada Sn. Hasan EFENDİOĞLU 96 oy ile sorumlu seçildi. Bunun üzerine
söz alan Hasan EFENDİOĞLU
konuşmasında tüm yetkililere
teşekkür ederek önümüzdeki
günlerde gerçekleştirilecek
olan eğitim, teşkilatlanma ve
Telaferlilerin geri göçü politikası çerçevesinde gerekenleri
ekip halinde yerine getireceklerini ifade ederek, Konya’daki yardımlar konusunda
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplantı Cumartesi 21 Şubat 2015
günü Saat 10.00’da Irak, Suriye
ve Afganistanlılara dağıtılacak
olan yardımda buluşmak üzere sona erdi.
20 Şubat 2015
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Telafer’de
Kaçakaç Hareketleri
Dr. Ahmet TELAFERLİ
Birinci Kaçakaç Hareketi
1920 yılında Telafer’in nüfusu on
bin civarında idi. Osmanlı Ordusu Musul Vilayeti’nden çekildikten sonra, halk arasında
İngiliz işgal kuvvetlerine karşı
bir ayaklanma hareketi başlamıştır. Telafer’in ileri gelenlerinin ittifakı ile Abdurrahman
Osman Abbas Efendi, Abdullah
Vahap Ağa, İbrahim Hacı Yunus
Ağa, Kado Efendi Hacı Abdullah Abbas Efendi ve devlet memurları Jandarma Subayı Muhammed Ali Efendi ve Yüzbaşı
Cemil Muhammed Halil’den
oluşan ve İsyan örgütlenmesi
çalışmalarını yöneten Telafer
halkası oluşturulmuştur.

Molla Mahmut Hacı Abdi
20
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Telafer ileri gelenleri 2 Haziran
1920 tarihinde Vahap Ağa’nın
köyü Kubbük’te toplanmışlar ve böylece isyan hareketini başlatmışlardır. Şiddetli
çatışmalar devam ederken,
halk kenti terk ediyor, Türkiye sınırına yakın olan Karaçuğ
bölgesine yerleşiyor. Bu göç
ve kaçma olayına Kaçakaç yılı
deniliyor. İlk çarpışma Kale
Mektebinde yerleşen İngiliz
subayı Yüzbaşı Steward ve maiyetinde olan 3 askerin ölümleri ile sonuçlanmış, daha sonra
Kubbük köyünden dönerken
isyancıların yanında bulunan
siyasi hakim yardımcısı Yüzbaşı Barlow, İngiliz birliklerinin
geldiğini görünce attan inerek
kaçmaya başlamış ve bu arada
Hallo Aşur tarafından öldürülmüştür.
Bu çatışmalarda İngiliz ordusunun subay ve askerlerinden
öldürülenlerin sayısının 51
dolayında olduğu söyleniyor.
9 Haziran’da İngiliz saldırıları
ağır silah, top ve uçaktan hava
bombardımanı desteği sayesinde ile şiddetli çarpışmalar
olmuş ve sonuçta Telafer’e
gi iren askerler evleri yağmalamışlardır. Etraftaki ekinleri
yakmışlar, 150 dolayında evi
tahrip etmişler ve Abdurrahman Efendi’nin konağını dinamitle yıkmışlardır. Bu arada
Abdurrahman Efendi’nin ailesine ait olan Ceddu köyündeYıl/Year 17 السنة
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ki amca çocukları Abdülkadir
(Kado Efendi) Hacı Abdi Abbas
Efendi ve oğlu Muhammed
Salih, kardeşi Molla Mahmud
Hacı Abdi Abbas Efendi, Süleyman Ahmed Efendi Abbas
Efendi ve damadı Kör Hammo
Abdülkadir İngilizler tarafından tutuklanmışlar ve uzun
süre hapis yatmışlardır.
İsyan hareketi devam etmiş ve
elebaşı Abdurrahman Efendi
yazışma işlerini önce Telafer,
sonra Cizre Kaymakamı olan
Muhiddin Efendi aracıyla Ankara ve Kâzım Karabekir Paşa
ile devam etmiştir. Yazışma işlerini muallim (öğretmen) olan
Abdülkadir (Kado) Efendi’ye
yaptırmıştır. İsyan devam etmiş ve askeri hareketin kumandasını Jandarma Yüzbaşısı
Cemil Muhammed Halil bilfiil
idare etmiştir.
İsyancı güçler başlarında Abdurrahman Efendi ve Muhammed Hacı Kadir olduğu (halde) Türkmen aşiretleri grubu
Karaçuğ bölgesinden Karbalat
yakınında, İngiliz güçlerinin isyancı gruba karşı giriştikleri bu
operasyonda başarısız olmuşlardır. İngilizler bu çatışmadan
sonra isyanı silahla bastırma
ümidini yitirmişlerdir. Bunun
yerine isyancıları kazanmaya
başlamışlardır. Bu arada 6 aydan beri hapiste olan Abdülkadir (Kado) Efendi ve cemaatini
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serbest bırakmışlardır. Halk da
yavaş yavaş Telafer’e dönmeye
başlamıştır. Telafer ileri gelenleri bir para cezası ödeyerek af
edilmişler ve şehre dönmüşlerdir.
Ne var ki bir yıldan fazla bir süre
Karaçuğ bölgesinde kalan
Abdurrahman Efendi ve Muhammed Hacı Kadir ceza ödemeyi reddetmişlerdir. Ceza
vermeden kefalet vererek geri
dönmüşler; Muhammed Hacı
Kadir köyü olan Girvir’e, Abdurrahman Efendi de kendi
köyü olan Ceddu’a dönmüş ve
1927 yılında vefat etmiştir.1
İkinci Kaçakaç
Amerika’nın 2003’teki işgalinden
sonra Telafer’i (diğer bölgeler gibi) ele geçirmek amacı
ile Barzani, daha ilk günden
itibaren Amerika tarafından
desteklenen sistemli bir çalışma geliştirmiştir. Musul vali
yardımcısı Husro Goran bu
hususta çok önemli bir rol üstlenmiştir (kendisi Şii feyli bir
Kürt’tür). Çünkü Barzani- Amerikan planın özü, Telafer’de
yaşayan Sünni Türkmenlerle
Şii Türkmenlerin birbirleriyle
düşürülmesi ve çatıştırılması
olmuştur. Husro Goran’ın, Şii
olduğu için Şii Türkmenlerle
ilişki kurması kolay olmuştur.
Onun sayesinde Telafer’de
Sünni olan bir emniyet müdürü değiştirilmiş yerine Şii
bir emniyet müdürü isteklerine göre hareket etmiştir.
Barzani›nin emri ile Telafer’e
bir grup peşmerge gönderilmiş, bunlar Kalede olan resmi
1

Edindiğimiz bilgilere göre Jandarma
Yüzbaşısı Cemil Muhammed Halil’in
annesi Musullu, babası ise Kerküklü
imiş. Daha sonra yarbay olmuş, emekli
olduktan sonra da İzmir’e yerleşmiştir.
Çelikel soyadını almış, ikisi kız (Vacide
ile Pakize) biri erkek (Cevat) toplam
3 çocuk sahibi olmuş ve 1950 yılında
vefat etmiştir. Bu bilgiler kadın-doğum
uzmanı olan oğlu Cevat Bey ve eşi Dilek Hanımdan alınmıştır.
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daireleri yağmalamışlar ve Irak
bayrağını indirip yerine Kürt
bayrağı asmışlar ve etraftaki
halkı taciz etmeye başlamışlar.
Aralarında çıkan çatışmadan
sonra peşmergelerin bir kısmı
yaralı olarak kenti terk etmişlerdir.
Bu defa halk Kürt bayrağını indirerek yerine Irak bayrağını çekmiştir. Eylülde Musul-Telafer
yolu üzerinde peşmergeler 35
Telaferli’nin arabasını kontrol
bahanesi ile tahrip etmişler.
Bu arada Sincar’a gitmekte
olan bir grup üst düzey peşmerge pusuya düşürülmüş,
direnişçiler tarafından ortadan
kaldırılmıştır. Zaman zaman direnişçilerle peşmerge arasında
çatışmalar devam etmiştir.
5 Ekim 2003’te direnişçiler iki
Amerikan Hammarını vurmuşlar. 9 Aralık 2003’te direnişçiler
500 kilo TNT yüklü bir araçla
saldırarak, Amerikan askerinin bulunduğu binayı havaya
uçurmuşlardır. Ölen Amerikan
askerlerinden 30 kişi de yaralanmıştır. Amerikalılar hastaneden dönen bir Telaferli ailenin üzerine ateş açarak 7 kişiyi
öldürmüşlerdir. Peşmergeler
maaşlarını Telafer Rafidain
Bankasından aldıkları için her
gelişlerinde Telafer pazarını
basıp havaya ateş açarak halkı
rahatsız etmişlerdir. Halk bunların bu küstahça tutumuna
Amerikan nezdinde şikâyette
bulunmuşsa da, Amerikalılar
bu şikâyetleri ciddiye almamışlardır. Bu arada peşmergelerin
tahriki ile Amerikan uçakları
Irak Türkmen Cephesine ait
radyo ve televizyonu yerle bir
ederek Türkmenlerin haberleşme ve iletişim aracını yok
etmiştir.
Peşmerge tahriki ile Amerikan
güçleri 21 Şubat 2005’te Musul Türkmen Cephesine operasyon yapmışlardır. Musul’daYıl/Year 17 السنة
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ki Irak Türkmen Cephesinin
temsilcilik binasını tahrip etmişler ve Cephe sorumlularını
tutuklayarak bilinmeyen bir
yere götürmüşlerdir. Bu arada Telafer ve Musul Türkmen
Cephesi sorumlularına zaman
zaman suikastlar yapılmıştır.
4-5 Eylülde Amerikan-Peşmerge ordusu ile direnişçiler
arasında çatışma çıkmış, 16
Türkmen direnişçi ölmüştür.
Böylece yer yer çatışmalar olmuş iki taraftan da ölenler ve
yaralananlar olmuştur. Bütün
bu olaylar cereyan ederken
Amerika-peşmerge
ordusu
4 yıl içinde 6 kere Telafer’de
operasyon yapmıştır. Her defasında yüzlerce Türkmen öldürülmüş ve yaralanmış, yüzlerce
kişi de tutuklanarak bilinmeyen bir yere götürülmüştür.
Halk bu operasyonlardan ve
ev aramalarından bıkmış ve
gerilim artmıştır.
(Global Policy Form) göre Amerika birliklerinin ev aramalarında aşırı şiddet kullandığını,
kapıları kırdığını kilitlere ateş
ettiğini, askeri araçlarla evlerin duvarlarına vurduğunu ve
arabaların altına ve kapılara el

Yüzbaşı Cemil Çelikel
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bombası attığını kaydetmiştir.
Evlerin içinde odalar taranmakta veya el bombası atılmaktadır. Telaferlileri gerenler
bu insanlık dışı uygulamalar
olmuştur. Tutuklamalarda da
oldukça aşağılayıcı tutumlar
izlendiği saptanmıştır. Tutuklamayı yapan yetkililer genellikle
evlere gece saatlerinde girmişler, evlerin kapıları kırılarak ve
ev halkı kaba şekilde ve bağırarak uyandırılmışlardır. Ailelerin
bütün fertleri bir odada gözetim altında toplanmışlardır.
Bu arada evlerin kapıları ve dolapları kırılarak içeri girilmiş
ve evlerin araması yapılmıştır.
Aranan evlerde kimi masum
insanlar şüpheli diye itilmiş,
silah kabzaları ile vurularak
dövülmüş ve aşırı şiddet uygulanmıştır. Gece kıyafetleri değiştirilmeden kelepçelenerek
götürülmüşlerdir.
Kızılhaç 2004’te Irak’ta bu şekilde tutuklananların % 70 ile %
90’ının hatalı olduğunun ortaya çıktığını kaydetmektedir.
Direnişin devam etmesi nedeniyle yine Kürtlerin tahriki
ile Eylül 2004 basında Amerikalılar Telafer halkına beş gün
mühlet vermiş, bu müddet içerisinde direnişçiler kenti terk
etmezse operasyonuna başlayacağını bildirmiş, direnişçiler
bu isteğe uymamış ve Telafer’i
terk etmemişler. Bunun üzerine Amerikan-Peşmerge kuvvetleri Telafer’i üç cepheden
kuşatmışlar. 9-10 Eylül gecesi
saat 1,30’da havadan ve karadan Telafer bombalanmaya
başlanmış, halk kentin Güney
doğusundan şehri terk etmiş
(Washington Post muhabirine
göre şehri terk edenler 50 ile
100 kişi arasında) işte bu kaçışa halk İkinci Kaçakaç dediler.
Bu şehri terk edenler için Irak
Türkmen Cephesi çadırlar
kurdu ve erzak dağıttı. Ayrıca
22
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büyük Türkmen köyleri olan
Cuma, Hamra, Merzip, Kuyu,
Sambar, Çebben, Buhur, Şeyh
İbrahim ve Mahlebi kasabalarında yerleştiler. Musul Hastanesine gönderilenler hariç,
2003-2006 Telafer Hastanesi
kayıtlarına göre 1337 ölü ve
2670 yaralı, 1400 kişi tutuklu,
350 ev ile 40 depo tahrip edilmiştir.2
Üçüncü Kaçakaç
9 Haziran’da IŞİD grubu çatışma
olmadan elini kolunu sallayarak Musul›a girdi ve yerleşti. 15 Haziranda Telafer’e
saldıran IŞİD’in ilk hedefi Şii
cemaati idi. Bunlara karşı silahlı polis ve asker grubu üç
gün boyunca savaştılar. Ancak
üç gün sonra, direniş gücü ve
yeterli silah malzemeleri kalmayınca Şii cemaati daha önce
göndermiş oldukları ailelerin
peşinden çoğu Erbil’e doğru ve
oradan da Türkiye’ye geçmek
istemişlerdi. Ne var ki Kuzey
Yönetimi Türkmenlerin Erbil’e
girmesine izin vermedi. Göçe
zorlanan halk 45-50 sıcaklıkta aç ve susuz kaderlerine
terk edildi. Telafer’den kaçan
binlerce Türkmen gidecekleri
yerleri olmadığı için, Erbil’in
girişindeki hazır kontrol noktalarındaki çölde ve Erbil’deki bir
depoda perişan oldular. Sıcaktan her gün küçük çocuklar ve
yaşlılar hayatlarını kaybettiler.
Ölümden kaçanların bir kısmı da
Kerkük bölgesine yönelmiştir.
Aynı şekilde 45-50 derece sıcaklıkta aç ve susuz yollarına
devam etmişlerdir. Bunların
arasında bulunan küçük çocuklar ve yaşlılar yolda ölmüşlerdir. Üçüncü bir kısım ise
2

Direnişçilerin yalnız kentin Sünni gençlerden oluştuğunu, Şii gençler büyüklerin emri ile direnişe katılmadıklarını
belirtmek yerinde olacaktır. İşin sonunda Amerikalılar, bu direnişçilere
Suriye’den el-Kaide’den kimsenin katılmadığını itiraf etmiştir.
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Sincar’a sığınmaya çalışmışlardır. Onlar da yine aç ve susuz
Erbil’e doğru Yezidilerle birlikte yola düşmüşlerdir. Paralı
aileler Erbil ve Kerkük bölgesinden uçakla Bağdat, Kerbela
ve Necef’e uçarak, Kerbela ve
Necef’te Hüseyniye kamplarına yerleşmişlerdir.
Sincar’da Yezidiler darlığa düşünce
hemen Kürdistan ve Amerika
yardıma koşmuşlar. Ölümden
kaçan ancak sığınacak yer bulamayan Türkmenler sahipsiz
ve desteksiz kaldıkları için büyük zayiat vermişlerdir. Nitekim
Türkmenlerin sözcüleri “Bize
sahip çıkan dayımız ve arka çıkan hiç bir kimsemiz yok. Türkiye neden bize yardım etmedi”
diyerek sitemde bulundular. .
Telafer’de Şiilerin % 30’u yerlerini, evlerini terk ettiler. Daha
sonra Telafer’e hava saldırıları
başlayınca, bu defa geri kalan
% 70 Hanefi (Sünni ?) cemaat Telafer’i terk etmek zorunda kaldı. Bunlar da Suriye’ye
geçerek Kilis-Urfa üzerinden
Türkiye’ye giriş yaptılar.
Türkiye’ye sığınan binlerce
aile, barınak ve iaşelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Göç
dalgaları hâlâ devam ediyor.
Musul ve Telafer’e Hava saldırıları devam ettikçe bu göç
dalgaları da sürecektir. 400
000 nüfusa sahip Telafer’in
Türkmen halkı evini barkını
bırakarak kaçmaya ve güvenli
bir yer bulmaya çalışmaktadır.
Telafer halkı bu son toptan kaçışa Üçüncü Kaçakaç demektedirler. Ümidini yitirmeyen Telafer halkının beklentisi tekrar
yerlerine, yurtlarına, evlerine
ve kendi öz topraklarına dönebilmektir. En büyük endişeleri
ise Telafer’e başka yabancı bir
gurubun girmesi ve o topraklara el koymasıdır. Bunun için
Telafer halkı bütün ümidini
Türkiye’nin Telafer davasına
.sahip çıkmasıdır
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İsmail Koncuk:
Türkmen Kardeşlerimize
Yardım Eli Uzatın
Kardaşlık
Irak’ta yaşanan iç savaşla birlikte
evlerini, yurtlarını terk ederek
Anavatan Türkiye’ye sığınan
Türkmen kardeşlerimizin yürek yakan dramları zaman zaman basın yayın organlarında
yer almaktadır.
Türkiye Kamu-Sen olarak kardeşlerimizin yaşadıkları acıları
hafifletmek ve onların seslerini duyurmaya yardımcı olma
gayretlerimiz hız kesmeden
devam ederken, soğuk kış
günlerinde Türkmen soydaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için harcanan çabalara
toplumun her kesiminin ortak
olmasını arzu ediyoruz.
Koncuk: Tüm Vatandaşlarımızı
Türkmen Kardeşlerimize Yardım Etmeye Davet Ediyorum
6 bin Türkmen soydaşımızın yardıma muhtaç durumda olduğunu belirten Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk
her bir ihtiyaç malzemesinin
büyük önem arz ettiğini belirterek, vatandaşlarımızı Türkmen kardeşlerimize yardımcı
olmaya davet etti. Koncuk,
“Ankara’da yardıma muhtaç 6
bin Türkmen kardeşimiz bulunmaktadır. Konfederasyon
olarak mümkün olduğunca
yardımcı olmaya çalışıyoruz,
ancak tüm ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmamaktadır.
Türkmen kardeşlerimizin, battaniye, 3-12 yaş arası çocuk ayakKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

kabısı, çocuk montu, bulgur,
nohut, fasulye, çay, şeker gibi
gıda maddelerine ihtiyaçları
bulunmaktadır. Yardımda bulunmak isteyen arkadaşlarımızın Ankara Türkmeneli Vakfından Şemsettin Küzeci (0533
2552660) ile irtibata geçmeleri, yardımların daha sağlıklı
dağıtılmasını sağlayacaktır.
Adres: Türkmeneli Vakfı Mithatpaşa Caddesi No:46 Çankaya /
Ankara
TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ ve
KÜLTÜR VAKFI
Ahmet Mithat Efendi Sokağı
Nu: 46/11 Çankaya/Ankara
Te: (0090-312) 442 40 65-64-63
Faks: (0090-312) 442 40 65-64-66
Email: iraqiturkman.org.tr
TİKV Kerkük Bürosu:
kerkuk@iraqi turkman.org.tr
TİKV Erbil Bürosu:
erbil@iraqiturkman.org.tr
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Irak Türkmenin Rüyası

Türkmeneli Diasporası
Yılmaz HASASU

yilmazhasasu@hotmail.com

Tanımlar:
1. Anavatan: Irak Türkmeneli bölgesi
2. Diaspora topluluğu: Çeşitli
zamanlarda, çeşitli nedenlerle
Türkmeneli’nden göç eden Türkmen toplulukları.
Diaspora; eski Yunanca bir sözcük
olup, kopuntu anlamına gelmektedir Çok uzun zamandan
beri bir kavim, ulus veya inanç
mensuplarının ana yurtlarından kopup başka yerlerde
azınlık olarak yaşamaları olarak tanımlanmaktadır.

biçimi vardır. Bunlar; baskı, iş
gücü, ticaret, imparatorluk ve
kültürel nedenlerle göçlerdir.
Bunların birden fazla biçimler
alabildiği ve zamanla değiştiği
vaki olmuştur. Her ne kadar
diaspora düşüncesi toplumu
homojenleştirme eğiliminde
ise de, farklı zaman dilimlerinde nüfus hareketleri, farklı
nedenlerden, farklı hedef ülkelerdeki farklı sosyal koşullar
sonucu oluşan faktörler, bu
homojenleşme hareketini engellemektedir.

Diaspora oluşumları; işgal, zulüm
ve siyasi nedenler gibi zorlayıcı
durumların yanında, ekonomik nedenlerden dolayı yurtlarını terk eden toplumları da
kapsar.

Dünyadaki ekonomik çalkantılar,
siyasi istikrarsızlıklar ve güvenlik sorunları bu ülkelerden
göçleri hızlandırmış, küreselleşmenin getirdiği iletişim kolaylığı sayesinde her topluluğun bir diasporası oluşmuştur.
En etkin diasporaların başında,
Yahudi, Ermeni ve Rum diasporaları gelir. Bu diasporaların
etkisi, anavatanlarının güçlerinden daha etkindir ve sesleri daha yüksek çıkmaktadır.
Ermenistan’ın
faaliyetlerini
kimse duymazken, ermeni
lobisinin uluslararası etki ve
başarıları bunun bir örneğidir.
Dünyada Türk diasporası sekiz milyon civarındadır. Bunun
yarısı Almanya’da bulunmakta
ve Almanya nüfusunun %5’i
kadardır. Türk diasporasının
omurgasını, işgücü ve ticaret
kümelenmeleri oluşturur. Ama
üzülerek görülmektedir ki, yurt

Diaspora oluşumunda aranan
özellikler:
1. Dağılımdan sonra en az iki yerde bulunma.
2. Anavatanla bir ilişki olma zorunluluğu.
3. Kimliğinin bilincinde olma zorunluluğu.
4. Göç edilen bölgeden yabancılaşma.
M.Ö. 586 yılındaki Babil esaretinden sonra, Yahudi kavminin
tüm dünyaya dağılması, dünyada diaspora oluşumunun ilk
örneğidir.
Diasporik topluluğun beş farklı
24
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içindeki parçalanmışlık diasporaya da yansıyarak beklenen
etki düzeyinde olamamıştır.
Türkmeneli’nden Göç
Osmanlı imparatorluğunun dağılmasından sonra, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan
Türkler, kendi coğrafyaları
içindeki topluluklarla entegre
olmaya çalışmış ve yaşamlarına devam etmişlerdir. Bunların
başında da Irak Türkmenleri gelmektedir. Ancak zaman
içinde bu topluluk ekonomik,
etnik ve kültürel nedenlerden
dolayı, bazen tekil bazen de
toplu halde göç etmek zorunda kalmışlardır.
Birinci Dünya Savaşından sonra
Osmanlı İmparatorluğu parçalanınca,
imparatorluğun
mirasçısı Türkiye’de yerleşen
pek çok subay gibi, Kerkük’lü
subay ve bürokratların bir bölümü Türkiye’de kalmayı tercih etmişlerdir. Bu Türkiye’ye
göçün ilk halkası idi. Bunu
Türkiye’de öğrenimini yapan
ve özellikle de Türkiyeli bayanlarla evlenen gençlerin
Türkiye’de yerleşmeyi tercih
etmeleri takip etti. Ama ne
zaman ki Irak’taki istikrarlı durum, krallık dönemini bitiren
14 Temmuz 1958 de başlayan
darbeler silsilesiyle sarsılmaya başlayınca, Türkiye’ye göçler giderek artmıştır. İran-Irak
Savaşında doruk yapan göç,
1. ve 2. Körfez savaşlarıyla ve
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Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra da hız kesmedi.
Bugüne kadar da ülkedeki siyasi çalkantıların sebep olduğu
güvenlik sorunları, yeni göç
baskılarını daha da artırmıştır.
Göçler Türkiye başta olmak
üzere bütün batı ülkelerini
kapsamıştır.
Diasporanın temelinde etnik milliyetçilik vardır. Bu temel üzerinde aidiyet hisseden bütün
bireyleri çatısı altına almalıdır. Ayrıştırıcı unsurları içinde
barındırmamalıdır. Diasporanın üç temel eksen üzerinde
incelenmesi gerekir: anavatanla ilişkiler, göç edilen ülke
ve diaspora topluluğu.
Anavatanla İlişkiler:
Yer değiştirmedeki sebepler ve
koşulları, diasporadaki kişiler
ile olan ilişkilerini ister istemez
etkiler. Çünkü diaspora genelde oldukça travmatik koşullar
içinde oluştuğundan, bir kopma veya ilişkilerde önemli bir
değişim oluşmasına neden olmaktadır Bu ilişki zamanla, 2.
ve 3. kuşaklar için bulundukları toplumlarda asimilasyon ve
entegrasyon neticesinde daha
da etkin bir hale gelmektedir.
Bir diğer husus da anavatanın diasporaya bakış açısıdır. Dolayısıyla diaspora ile anavatan
arasındaki ilişkileri devamlı
dinamik bir ilişki haline getirilmeli ve birbirlerini olumlu
yönde etkileme yolları araştırılması gerekir.
Diaspora
anavatan için potansiyel bir
kaynaktır. Bu kaynağın rasyonel bir şekilde kullanılması
için hem diasporanın hem de
anavatanının amaçları karşılıklı olarak, doğru bir şekilde
saptanmalıdır.
Diasporanın Bulunduğu Ülkeyle
İlişkisi
Diasporanın bulunduğu ülke, diasporanın oluşumu ve gelişiminKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

de etkin rol oynar. Diasporanın
bulunduğu ülkenin sosyoekonomik şartları, örgütlenme
imkânı sınırları, demokrasi
ve özgürlükler alanlarında diasporanın kendini geliştirme
imkânları, diasporayı şekillendiren önemli etkenlerdir. Türkmeneli diasporasının büyük
bir bölümünün, Türklerin anavatanı olan Türkiye’de olması,
halktan ve devletten gördüğü destek avantajına karşılık,
ana dil ve soydaşlık etkisiyle
asimile olmaya çok yatkın bir
yapı sergilemektedir. Bunun
etkilerini azaltmak ve gelecek
kuşakların Türkmeneli ile ilişkisini geliştirmek diasporanın
ilk hedeflerinden biri olmalıdır.
Diasporalar kendilerini kültürel,
örgütsel, ekonomik ve sosyal
bakımdan geliştirebilmeleri
için bulundukları ülkelerin
devletiyle uyumlu geçinmek
zorundadırlar.
Diaspora Topluluğu
Diaspora hem anavatana destek
olmak bakımından hem de bulunduğu ülkede lobi oluşturma
imkânı yaratmak yolunda, kendi içinde güçlü ve örgütlü olması gerekir. Bunun da ilk yolu
diasporanın kendi anatomisini
ve sayımını doğru bir şekilde
ortaya koymasıdır. Eğitim, ekonomik durum, coğrafi dağılım
vs. koşulları gibi.
Bu konuda yapılan değerlendirmeler ve sorgulamalar herhangi
bir bilimsel verilere dayanmadan, tahminlerden öteye geçememektedir. Tahminlerdeki
geniş aralıklara karşılık, diasporada iletişim ve diyalog eksikliği had safhadadır. Irak yüksek seçim kurulu Türkiye’nin
bölge seçim merkezi seçmen
sayısını 30 bin olarak ilan ederken, bunların en az yarısı Türkmen seçmen demektir. Oysaki
oy kullanan Türkmen seçmen
üç bin rakamının altında kalYıl/Year 17 السنة
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maktadır her seçimde! Halbuki sıkı bir diaspora desteğiyle,
Irak Millet Meclisine ilave bir
ITC milletvekili kazandırmak
mümkün olacaktır. Bir diasporanın gücü, nicel sayısı, nitel
özelliği ve örgütlenme disiplini ile ölçülür. Dolayısıyla, Türkmeneli diasporasını etkin bir
duruma getirmek için, önce
sayı gücünü ve dağılımını ortaya koymak lazım. Sonra da bir
lobi faaliyeti yürütmesi için,
örgütlenmesini ve ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarda
geliştirilmesini sağlamak ve bu
yönde çalışmalar geliştirmek
gerekür.
Diaspora Sayımı ve Geliştirilmesi
İçin Yöntem ve Öneriler:
Türkmen diasporasının gücünü
öğrenmek ve bu gücü geliştirerek, topluluk ve anavatan için
en etkin şekilde kullanmaya
yönelik, aşağıda amaç ve kapsamları belirtilmiş çalışmanın
yapılması kanaatindeyim:
1. Teknik destek ve araştırma eğitimi gören bir grup tarafından
yürütülecek olan bu çalışma,
Türkiye’deki Irak Türkmeneli
vatandaşlarının, Osmanlı’nın
dağılmasından sonra çeşitli nedenlerden dolayı oluşan
göçlerden türeyen kuşakları
da içeren kapsamlı bir çalışma yapmak için bir yol haritası
tespit etmek.
2. Türkiye’ye yerleşen Türkmeneli
vatandaşlarının listesini, Türk
İçişleri makamlarından ve diğer resmi kanallardan temin
etmek.
3. İstenilen ilk bilgileri içeren bir
form hazırlayarak –adı, soyadı, bulunduğu yer, doğum
yeri, doğum tarihi, telefon ve
e-mail adresi vs- sosyal medya
yoluyla paylaşmak, geniş bir
alıcı kitlesine ulaşmak ve bu
bilgilerin belirli e-mail adreslerinde bir havuzda toplamak.
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4. Havuzda toplanan bilgileri irdeleyerek, tek liste haline getirmek ve daha detaylı bir bilgi
formu vasıtasıyla birebir görüşerek detaylı bilgi toplamak.
5. Bu bilgileri kullanarak diasporanın detaylı bir envanterini
çıkarıp, bunu diasporanın her
türlü faaliyet alanlarında değerlendirmek.
6. Bu işlemin daha sonra diğer
ülkelerdeki diasporalar için de
uygulanmasını sağlamak.
7. Bu çalışma akabinde diaspora
guruplarının, eğitim ve ekonomik koşullarını geliştirerek diaspora lobisinin etkinliğini ve
etki alanını güçlendirmek. Diasporalar arasında organizasyonu sağlayarak, dernek, vakıf,
araştırma merkezleri ve sivil
toplum kuruluşlarını diaspora
bünyesinde yapılanmalarını ve
gelişmelerini desteklemek.
8. Anavatanla diaspora ilişkilerini
güçlendirmek. Anavatanla bağların özellikle 2. ve 3. kuşaklar
için her daim tazelenmesi için
programlar geliştirmek.

9. Değişik kongre, panel ve seminerlerle anavatanın problemlerine çözüm aramak. Anavatanda ekonomik teşekküller
kurarak, anavatanın istihdam
ve sermaye birikimine katkıda bulunmak. Bulundukları
ülkelerin, teknoloji, bilgi ve iş
birikimlerini anavatana aktarmakta öncü olmak.
10. Sosyal medya ağlarını ve iletişim imkânlarını kullanarak,
tespit edilen isimlerle devamlı
haberleşme ve bilgilendirme
yollarını açık tutarak, diasporayı oluşturan unsurların, yapılacak her etkinliğe katılmaları
sağlanmalıdır.
Sonuç
Çeşitli ülkelere dağılan Türkmeneli
diasporasını toplayıp etkin bir
hale getirerek bulun- dukları
ülkelerde güçlü lobi faaliyetleri yapmak ve anavatana lojistik
destek vermek için;
1. İlk önce, diasporanın dünyadaki envanterini çıkararak içindeki potansiyelleri tespit etmek
gerekir.

2. Bu potansiyellerin, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda
örgütlenmesi ve etkili bir güç
haline getirilmesi için, işbirliği
ve geliştirme programları uygulanmalıdır.
3. Anavatanla ilişkilerini geliştirerek etkin bir iletişim ve işbirliği yaparak, hem diasporanın
anavatanla ilişkilerini canlı tutmak, hem de anavatanının siyasi ve ekonomik gelişmesine
katkıda bulunmak için projeler
geliştirmek.
4. Diğer ülkelerdeki Türkmeneli
diasporaları ile ortak çalışmaların yanı sıra, yakın duran diasporalar -Suriye Türkmenleri,
Azerbaycan gibi- ile de işbirliği
ve lojistik destek olanaklarını
değerlendirmek Türkmeneli
diasporasının hedefleri arasında olmalıdır.
5. Bu çalışmalar, en büyük Türkmeneli diasporasının bulunduğu Türkiye’de, bütün Türkmeneli dernek ve sivil toplum
kuruluşlarının katılımıyla geniş
tabanlı bir temsil destek gücüyle gerçekleştirilmelidir.

Cinaslı Xoryatlar   
Hayanda yan
Yar düşüp hayanda yan
Sen yandıw dayanmadıw
Diyisen he yan dayan
  
Yanın dayan
Al yarın yanın dayan
Yar harda sawığlasa
Get gewlim yanında yan

Weren war
Tek Allahtı(r) weren war
Üzümde bahar faslı
İçerimde weren war
Her günah
Affolunmaz her günah
Ne çekilmez ömürdü
Her gün hasret her gün ah
Bir günahım
Affeyle bir günahım
Düşer xurdu xaş olu(r)
Dağ çekse bir gün ahım

Ha yandı
Bilmem bu yan ha yandı
Menim bu kibrit gewlim
He su septim he yandı
  
War yaramaz
Çox yoldaş war yaramaz
Warıw burda sarf eyle
Türbede war yaramaz

Cumhur KERKÜKÜLÜ
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Irak Türkmen Şehitleri Anıldı
Kardaşlık
Türkmen şehitleri ölümlerinin 35’inci yılında Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği tarafından düzenlenen programla anıldı.
Türkmen şehitleri için ölümlerinin 35’inci
yılında Irak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı
düzenlendi. Fatih’te bulunan dernek
binasında gerçekleşen programa Irak
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Genel Başkanı Mehmet Tütüncü Prof.
Dr Suphi Saatçi, Türkmeneli Dernekler
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Beyatlı, Milliyetçi Türkiye Partisi
(MTP) İl Bilal Gökçeyurt ve çok sayıda
dernek üyesi katıldı. Program Şehitlere saygı duruşu ile başladı ardından
şehitlerin ruhu için Fatiha okundu.
Ardından şehitler hakkında bilgiler
verildi, Irak Türkmenlerinin sorunları
konuşuldu.
Türkmen Şehitlerine Saygı Duruşu ve Fatiha
Anma programının amacının sadece 4 lider şehit için değil bütün şehitler için
olduğunu söyleyerek konuşmasına
başlayan Irak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet
Tütüncü, “bugün Irak Türklüğü yaklaşık 90 yıldır aynı zulmü ve baskıyı çeşitli rejimler, farklı yönetimler tarafından ama aynı baskıya aynı asimilasyon
politikasını tabi tutulmaktadır. Bugünde bizim anma toplantısında hem bütün hakkın rahmetine kavuşmuş olan
şehitlerimizi yad etmek aynı zamanda
günümüzde Irak’ta Türkmeneli’nde
yaşanan sıkıntıları ve bölgede yaşanan sıkıntılara yönelik çalışmalarımızı
dile getirmek aynı zamanda Telafer
Bölgesi’nde oradaki zor şartlardan
kaçarak Türkiye’ye sığınan Telaferli
Türkmen aileler için yardım kampanyası başlattık bunu duyurmak” diye
konuştu.
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Türkmen Dağarcığı

Erbilli Sanatçı
Yunus Hattat Demirci
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Türkmen kültürü ve sanatının
Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Erbil, tarih boyunca birçok değerli şahsiyet
yetiştirmiştir. Tarihi geçmişi,
gelenek ve görenekleri, kültürel ve sosyal hayatı ile de
tamamen Türkmen rengi taşıyan Erbil, edebî şahsiyetlerin,
ilim-irfan sahibi değerlerin
ve sanatçıların harman olduğu kadim bir şehrimizdir. Erbil, her zaman ve her devirde
Türkmen folkloru ve müziğinin
önemli bir merkezi olmuştur.
Türkmenlere özgü hoyrat sanatında üstün bir seviye tutturan
Erbil, bu vadide birçok sanatçı
yetiştirmiştir. Türkmeneli coğrafyasında ilgi ve sevgi uyandıran Erbilli ses sanatçıları
arasında Şahaba (1891-1939),
Samed Küreci (1898-1980),
Hacı Cemil Kapkapçı (19041995), Mışko adıyla tanınan
Şevket Mehmet Sait ((19081981), Hacı Fayık Mehmet
Sultan Bezirgân (1918-2 Nisan
1995), Hamit Küreci (19191983), Hacı Haydar Bakkal
(1926- 1979), Nurettin Assaflı
(1928-1998) ve Mehmet Ahmet Erbilli (doğ. 1933) ilk akla
gelen isimlerdir.
Bu yorumcuların dışında besteci
olarak ün yapan Erbilli iki sanatçı daha vardır. Bunlardan
biri Fuat Osman Erbilli (19392013), diğeri ise 9 Ocak 2015
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metinden ayrılmıştır.

tarihinde kaybettiğimiz Yunus Hattat Demirci’dir. Yunus
Demirci, gerçekten Türkmen
müziğinin repertuarına unutulmayan besteler kazandırmış
değerli bir bestekâr sayılır.
Hayatı
Asıl adı Yunus Şakir Mecit olan
Yunus Demirci 1933 yılında Erbil Haneka mahallesinde doğmuştur. Çocukken babasının
bakkal dükkânında çalışmış, 7
yaşında iken de mahalle mektebindeki hocalarda okumuştur. 1947 yılında 14 yaşında
iken akşam (gece) mektebine
devam etmiş, ilkokulu bitirdikten sonra eğitimi bırakmıştır.
1951 yılında orduya intisap
etmiş ve 1958’de askerlik hizYıl/Year 17 السنة
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Hat sanatına karşı olan ilgisinden dolayı hattatlık yapmaya başlamıştır. 1960 yılında
babasını kaybeden sanatçı,
1961’de İl Özel İdaresi (Mahalli İdare)’nde hattat olarak
çalışmaya başlamıştır. 1964’te
memur olarak başladığı posta
dairesinden 1969 yılında ayrılmıştır. Bu tarihten sonra serbest olarak çalışmaya başlamış
ve Güzel Sanatlara karşı olan
eğiliminden dolayı açtığı büroda çalışmalarını sürdürmüştür.
Resim, hat, dekor, renkli fotoğrafçılık, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, bağlama sazı
yapımı üzerine açtığı atölyede
çalışmıştır.
Güzel sanatlar alanında kendi
kendini yetiştiren Yunus Demirci, en çok hat sanatında
şöhret kazanmıştır. Uzun yıllar sürdürdüğü hattatlık mesleği yüzünden halk arasında
daha çok Yunus Hattat adıyla
tanınmıştır. Yunus Demirci
12 yaşlarından itibaren okuyuculuğa başlamış ve sesinin
değerini anlamıştır. O yaşlarda ilgi duyduğu Diyarbakır’ın
ünlü sanatçısı Celal (Güzelses)
Beg, Bağdatlı makam okuyucusu Muhammed Gubbanci
ve Mısır’ın büyük sanatçısı
bestekâr ve hanende Muhammed Abdülvahab gibi eski ses
sanatçılarını taklit ederek ça-
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ğırmağa başlamıştır. Daha sonra kendi yolunu ve üslubunu
bulmuştur.

lediği “Garip kaldım gurbet
elde kimsem yox” adlı parçası,
onu Türkmeneli coğrafyasında
ünlü kılmıştır. Sözleri ve bestesi kendisine ait bu parçadan
başka, kendisinin de çok beğendiği bir diğer şarkısı şudur:

Sanat Hayatı
Önceleri babasının teşvikiyle
Kuran-ı kerim ve dinî havalar
okuyarak sesini duyuran sanatçı, giderek halkın sevgisini
kazanmış ve Molla Yunus adıyla tanınmaya başlamıştır. Daha
sonra camilerde, şenliklerde
ve mevlitlerde Kuran-ı kerim,
medhiye, muvaşşahat ve tenzile havaları okumuştur. Kendi
ifadesiyle “din aşkı, millet borcu” saikıyla ses sanatçısı olmaya zorlanmıştır.

Şahitti mene gökte yıldızlar
Geceler yatmam yaralar sızlar
Bestelerinin bir kısmını Erbilli ses
sanatçılarına vermiştir. Mehmet Ahmet Erbillinin okuduğu “Esmerimsen esmerim” ve
Hacı Fayık Bezirgân’ın “Hele
yarım hele” başlıklı parçalar
da Yunus Hattat’a aittir. Nurettin Assaflı’ya da beste veren
sanatçı, anonim olan hoyrat ile
Kerem havaları da okumuştur.

1959 yılında Bağdat Radyosu
Türkmence kısmının mikrofonu Erbil’e ulaşınca, Yunus da
Türkmence Radyosunun ses
sanatçısı olmuş ve Ramazan
adlı ilk parçasını radyo için
okumuştur. 1964-65 yıllarında
Bağdat Radyosu ve Televizyonu için başka parçalar da kayde aldırmıştır.

Dinî itikadı sağlam, mütedeyyin
ve temiz kalpli Müslüman bir
Türkmen olan Yunus Hattat
Demirci, ziyaret ettiği Şeyh
Abdülkadir Geylani’de bir
oğlu olması için niyaz etmiştir. Muradı Allah tarafından
kabul görmüş ve bir erkek evladı dünyaya gelmiştir. Bunun
üzerine doğan oğlunun adını
Abdülkadir koymuştur. Oğlu
Abdülkadir’i bahşeden Kadir
Allah’a karşı Yunus, şükür ve
minnetini dile getirmek için bir
de beste yapmıştır.

Yunus Hattat’ın en güçlü yanı yaptığı bestelerle ortaya çıkmıştır.
Velut bir sanatçı olan Yunus’un
yazıp bestelediği şarkıların sayısı yüze varmış ve çoğu halk
tarafından sevilmiştir. Özellikle Saba makamında besteGarip Kaldım
Makamı: Saba
Söz ve Müzik: Yunus Hattat Demirci

Gévlim ataş
Özüm garip
Sözüm garip

Garip kaldım gurbet elde kimsem yox
Xeber yoxtu nazlı yardan xeber yox
Gözümde yaş
Gévlim ataş
Özüm garip
Sözüm garip

Xeber yoxtu ehlimnen
Öldüm Allah qehrimnen
O günnen ‘aşqe düştüm
Gün görmedim ömrümnen
Gözümde yaş
Gévlim ataş
Özüm garip
Sözüm garip

Garibem yox gidenim
Halıma rahm édenim
Meni yétir yarıma
Ey meni yaradanım
Gözümde yaş
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Gévlimde var gam dayım
Bilmem hara gideyim
Xo men Eyyüb degilem
Yıl/Year 17 السنة
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Erbil’in değerli evladı Yunus Hattat Demirci’nin vefatı Erbil’den
başka bütün Türkmeneli’nde
büyük üzüntü yaratmıştır.
Türkmen müziğine yaptığı hizmetten dolayı unutulmayacak
olan sanatçımıza Tanrıdan rahmet dilerken, onun çok sevilen
bestesinin sözlerini okuyucularımızla paylaşıyoruz.
Bu qadar sabrédeyim
Gözümde yaş
Gévlim ataş
Özüm garip
Sözüm garip
Harda yarı göreyim
Gözlerini öpeyim
Felek bizi ayırdı
Men bé-çara bendeyim
Gözümde yaş
Gévlim ataş
Özüm garip
Sözüm garip

Ocak-Mart/January-March 2015 آذار-كانون الثاني

29

KERKÜK VAKFI

Irak Türkmen
Türkçesi Sözlüğü
Oğuz ÇETİNOĞLU
Irak Türklerinden Av. Habib
Hürmüzlü’nün hazırladığı ‘Irak
Türkmen Türkçesi Sözlüğü’, yalnızca ‘sözlük’ kelimesiyle sınırlandırılamayacak ölçüde geniş
kapsamlıdır. İlmî bir çalışmanın
ürünüdür. Aynı zamanda ilimle
herhangi bir ilişkisi olmayan ve
fakat Türk kültürüne ilgi duyan;
genç-ihtiyar, tahsilli-avam… her
kesimden insana hitâbeden bir
eserdir.
Eser, Irak Türkmen Türkçesinde
kullanılan kelime ve deyimlerin
Türkiye Türkçesiyle karşılıklarını veriyor gibi görünse de, Irak
Türkmen Türkçesi ile Türkiye
Türkçesi arasındaki bire bir örtüşmeleri, aynılığı, berâberliği
ve ‘bir’liği güneş gibi gözler,
akıllar-iz’anlar önüne seriyor.
Azerbaycan Türkçesi’ne âşina olanlar, Sayın Hürmüzlü’nün hazırladığı sözlüğe biraz daha geniş
açıdan baktıklarında; Irak Türkmen Türkçesi ile Azerbaycan
Türkçesi arasındaki muhteşem
‘bir’liği, aynılığı hayretle görüyorlar.
Bu gerçek Av. Hürmüzlü tarafından
şu cümlelerle açıklanıyor:
Irak Türkleri yazı dilinde Türkiye
Türkçesini
kullanmaktadırlar. Konuşma dilinde ise Türkçenin Azerî (Doğu Oğuzca)
sahâsındaki Türkçe geçerlidir.
Azerî kökenli bu ağıza ‘Türkmence’ denir. Türkmence ağzında, çevrenin ve diğer birçok
30
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şartların etkisiyle, Arapça ve
Farsça kelimeler bâriz bir şekilde görülür. Yine aynı şartların
etkisiyle konuşma ve yazı dilinde Türkçede kullanılmayan ancak Arapça ve Farsçada bulunan
harf ve telaffuzların kullanıldığı
görülür.
Bilindiği üzere Batı Türkçesi; Osmanlı Türkçesi (Batı Oğuzca) ve
Azeri Türkçesi (Doğu Oğuzca)
olarak ikiye ayrılır. Bu iki saha
arasındaki ayrılıklar hem konuşma dilinde, hem de yazı dilinde
kendini gösterir. Irak Türklerinin
konuştuğu ağız, Türkçenin Azerî
(Doğu Oğuzca) sahası içine girmektedir. Bu saha, Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran Azerbaycanı, Suriye Türkleri ve Irak
Türkleri bölgelerini kapsar.
‘Ana parçadan kopartılmış, başka ülkelerin zâlim ve baskıcı
idâreleri altında kalmış Türk
yurtları’ndaki bu dil birliğinin
derin anlamı üzerinde ayrıca
ve mutlaka durulmalıdır. Durulmalı ve Türk dünyasına yabancı, ilgisiz ve Türk dünyası câhili
kişilere ve de bütün dünyaya
anlatılmalıdır. Üstelik bu birlik;
batılı güçlerin çevirdikleri dolaplara ve dâhildeki yöneticilerin ilgisizliğine rağmen devam
etmektedir.
Kitabın birinci baskısı, ‘Kerkük Türkçesi Sözlüğü’ adı ile yalnızca
Kerkük şehrinde kullanılan kelime ve deyimleri ihtiva edecek
şekilde hazırlanmıştı.
Yıl/Year 17 السنة

Sayı/Issue 65 العدد

Evet! Kerkük kadim bir Türk şehridir. ‘Irak Türkleri’ denilince önce
Kerkük akla gelir. Fakat Kerkük,
Irak’ta Türk kökenli insanların
bulunduğu tek şehir değildir.
Irak’ın daha pek çok şehrinde Türkler vardır. ‘Telafer’den
Mendeli’ye Türkmeneli’ isimlendirmesi bile ‘Irak’taki Türk
gerçeği’ni tam olarak yansıtmamaktadır.
Av. Habib Hürmüzlü, eserinin ikinci
baskısında yalnızca isim değişikliği yapmamış, içeriğini de
Irak’taki geniş Türkmen coğrafyasını kapsayacak şekilde
zenginleştirmiştir. Yazar, bu
durumun sebeplerini, ‘İkinci
Baskının Önsözü’nde şöyle açıklıyor: ‘Saddam rejiminin katı ve
zâlimâne uygulamaları sebebiyle bilgi ve belge akışının sağlanmasındaki imkânsızlıklar…’
Sayın Hürmüzlü, eseri için –asil bir
tevâzu ile- ‘amatör bir çalışma’
diyorsa da ‘Türkmen Türkçesi
Sözlüğü’, ilmî titizlikle hazırlanmış, benzeri bulunmayan,
büyük bir ihtiyacı karşılayan
başucu eseridir. Esere bu özelliği kazandıran; yazarın âdeta
Türkoloji uzmanı gibi dikkatli ve
yorucu bir çalışmayı göze almış
ve gerçekleştirmiş olmasıdır.
Herbiri, konusunda uzman olan
Prof. Dr unvanlı akademisyenler; Mustafa Argunşah, Suphi
Saatçi, Mâhir Nakip, Yavuz Akpınar, Fikret Türkmen ve Günay
Karaağaç Hocaların değerli kat-
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kılarını, Sayın Hürmüzlü, kadirşinaslık örneği olarak belirtiyor.
16 X 24 santim ölçülerinde, 340
sayfalık eserin, ‘Giriş’ başlıklı
5 sayfalık bölümünde, Irak’ta
Türkmen varlığının oluşumu,
kültürü ve dil özellikleri hakkında -efrâdını câmi, ağyarımı
mâni- ölçüsünde fakat önemli
bilgiler veriliyor.
25. sayfadan 51. sayfaya kadar devam eden ‘Birinci Bölüm’de Irak
Türklerinin kullandığı alfabe,
ses özellikleri, ünlü ve ünsüz
değişimleri ve düşmesi, isimişletme ekleri, şekil-zaman ekleri, zamirler, sıfatlar, zarflar ve
edatlar hakkında ilmî olmakla
birlikte herkesin kolayca anlayabileceği üslupla son derece
faydalı bilgiler sunuluyor.
‘İkinci Bölüm’ kitabın ana gövdesi
olarak ‘Sözlük’ başlığını taşıyor.
Bu bölümde alfabetik sıralama
ile kelimeler ve karşılıkları yer
alıyor.
En sondaki 4 sayfa ise, ‘Kaynaklar’
listesine tahsis edilmiş.
Av. Habib Hürmüzlü’nün büyük bir
emek ve titizlikle hazırladığı
eseri okuyanlar, Irak Türklerinin dil zenginliğini tanımış ve
öğrenmiş olmanın hazzını yaşıyorlar.
Dil,

insan topluluklarını millet
hâline getiren en önemli unsurdur. Dil ne kadar zengin ise,
o dili kullanan millet de o derece köklü ve sağlam bir târihe
sâhiptir. Günümüzde, milletlerarası siyâsî oyunlarla hâkim
unsur hâline getirilmeye çalışılan henüz ‘millet’ olamamış
toplama kişilerin, arkeolojik
malzemeler bir tarafa, kendilerine has doğru dürüst bir dilinin bile olmadığı göz önünde
bulundurulursa, Irak Türklerinin
bölgedeki yeri ve önemi daha
iyi anlaşılır.

Av. Habib Hürmüzlü’nün muhteşem
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eseri, böyle bir gerçeği gündeme getirmiş olması bakımından
da çok mühim ve değerlidir.
Kendilerine tebrik ve teşekkürlerimi hayranlıkla sunuyorum.
2013 yılında Kerkük’te Fuzûlî
Matbaası’nda basılan kitabın
temini için kullanılabilecek iletişim kanalı:
TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR
VAKFI:
Ahmed Mithat Efendi Sokağı Nu:
46/11 Çankaya, Ankara. Telefon: 0.312-442 40 64 - 65 www.
irakturkman.org.tr
Av. HABİB HÜRMÜZLÜ
1933 yılında Irak’ın Kerkük şehrinde doğdu. Türkmen Hürmüzlü ailesine mensuptur.
1954
yılında
Bağdat
Hukuk Fakültesi’nden mezun
oldu. 1970 yılında Bağdat
Üniversitesi’nde idare hukuku
dalında yüksek lisans diplomasını aldı. Altı yıl Kerkük’te avukatlık yaptı, 1960-1980 yılları
arasında Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı’nda Hukuk İşleri
Müdürü ve Genel Müdürü olarak görev üstlendi.
Yayın organlarında ve sivil toplum
kuruluşlarındaki hizmetleri:
- Bağdat’ta El- Risaletul İslamiye
Dergisi’nin 14 yıl yayın kurulu
üyeliği yaptı.
- Irak Türkmenlerinin 1960-1977
arası yayın organı olan Kardeşlik
Dergisi’nin yazı işleri sekreterliğini yürüttü.
- Türk Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 1981 yılında çıkarılan Arapça Adwa El- Enbaa
Gazetesi’nin 2 yıl müddetle koordinatörlüğünü yaptı.
- Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin İzmir Şubesi’ni
kurdu ve 3 yıl müddetle yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.
- 2003 tarihinde Ankara’da kurulan
Irak Araştırma Merkezi’nin başkanlığını yaptı.
- 2005 yılında Ankara’da bulunan
Global Strateji Enstitüsünde basın yayın uzmanı olarak çalıştı
Yıl/Year 17 السنة
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ve enstitünün çıkarmış olduğu
aylık derginin başyazarlığı görevini üstlendi.
- Halen Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) adlı kuruluşun danışmanlığını ve merkezin iki ayda bir yayınlamakta
olduğu aylık Orta Doğu Analiz
ve altı ayda bir defa çıkan Orta
Doğu Etütleri dergilerinin başyazarlığını yürütmektedir.
Yayınlanmış eserleri:
* İktisadî Devlet Teşekkülleri Kontrolü: (Yüksek Lisans Tezi) Bağdat Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Arapça
* Kerkük Türkçesi Sözlüğü: Kerkük
Vakfı Yayınları. İstanbul. Türkçe.
* Irak’ta Türkmen Boy ve Oymakları
Global Strateji Enstitüsü Yayınları. Ankara. Türkçe.
* Haşim Nahit Erbil Kitabı. İzzettin
Kerkük – Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Yayınları.
Arapçaya tercümesi.
* Kerkük’ün Kimliği. Prof. Dr. Mahir
Nakip. Kerkük Vakfı yayınları.
Arapçaya tercümesi
*Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü
(2013)
*Irak Mevzuatında Türkmenlerin
Konumu adlı Arapça kitabı,
Beyrut’ta basılmaktadır.
*Türkmen Meşhurları isimli Arap
diliyle yazılmış kitabı ise baskıya
hazırdır.
Makaleleri:
* Beşir (Kerkük), Kardeşlik (Bağdat), El- Risaletul İsalmiye (Bağdat), Türkmen (İzmir) , Kardaşlık (İstanbul), Kerkük (İstanbul),
Türk Yurdu (İstanbul), Avrasya
(Ankara), Kırmızı Çizgi (Ankara),
global Strateji (Ankara), Orta
Doğu Analiz (Ankara) dergi ve
gazetelerinde Arapça ve Türkçe
Makaleleri yayınlanmıştır.
Av. Habib Hürmüzlü Arapça, Türkçe, İngilizce, Osmanlıca ve Azerbaycan Türkçesini bilmektedir.
Evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Seyahat-ı İngilizistan
Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi
Diyar-ı Türkman olan belde-i
Kerkük ziyaretinde, bu fakir
ü kesirü’l-taksir, İngilizistan
memleketi hakkında pek çok
rivayetler istima‘ eylemişdim.
Kerkük’deki konağında bizi
ağırlayub ziyadesiyle mahcub
eyleyen Koryalı Zeynel biraderimiz, İngilizlerin şehirdeki ahvalini hikâyet eylemişdi. Bunu
Melek yaverim de hatır-ı hutur
eyleyüb bana şöyle nakletmişdi:
“Kerkük’de Babagurgur nam mahalde, mebzul mikdarda neft
mevcud olub, asakir-i İngiliziyye, Devlet-i Osmaniye’nin
eyyam-ı avahirinde buraları
istila eylemişdür. Ba‘dehü neft
kuyularından alınan sail-i mahrukatı satub eğniya olmuşlardur. Türkman halkının malı
olan neftleri çalıp satmışlar ve
İngilizistan’ı ma‘mur ü abad
eylemişlerdir. Elyevm bütün cihanda Lenden şehri, Türkmanlara aid neft paraları sayesinde
meşhur olmuşdurur. Pek çok
mühendisan-ı İngiliz dahi neft
mahalline karib Şatırlu Mahallesinde ikamet iderlerdi. Nefti
beramil1 içre doldurub başka
devletlere satarlar idi. Şatırlu Mahallesinde sakin Kerkük
ahalisi pek şatır ü tez canlu
olub muktedir kimesnelerdir.
Burada Şatırlu namı ile ma‘ruf
1 Melek yaverimin verdiği malumata göre
Bermil kelimesinin cem‘i beramildir. Melek yaverimin ifadesine göre elan lisan-ı
Türkîde bermile varil dinülür.
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bir tayfa dahi İngilizistan cihetine hicret eylemişler idi.”
Bu fakir ü hakir dahi, diyar-ı
Türkman’a musallat olan İngiliz
uşaklarınun, Kerkük’den ve bilcümle Türkmaneli’nden başka
neler alduklarunı İngilizistan
seyahati münasebetiyle tahrir
ü tastir eylemek muradım olmuşdurur.
Yüce Mevlaya hamd ü senalar olsun kim, bu fakir ü pür taksir
Evliya-yı bi-riya kuluna bir dahi
yol verüb, İngilizistan havalisine ‘azimeti asan kılub, bu
diyar-ı ‘acîbeye seyahati müyesser eyledi. Evvel-i emirde
İngiliz uşaklarınun rahat ü huzur ile Bilad-ı Osmaniye’yi geşt
ü güzar eylediklerinü cümle cihan bilür. El-yevm İngilizistan’a
seyahat müşkülat ü meşakkatla memlu’ olmuşdurur. Velhasıl
seyahat müsa‘adesi hal olub
diyar-ı İngiliz seferine ‘azimet
eyledük. Bir büyük mürg-i
ahenîn ile İngilizistan’ın payıtahtı Lenden’e vasıl oldukda,
cümle tayyarehanenin derununda sarı sarı İngiliz uşakları
kızlu oğlanlu kaynaşub oynaşurlar idi.
Tayyarehanenin içinde tahte’l-arza
nüzul eden hareketli nardübanlarla matro (bu kelimenin
aslı mat-rû’dur. Yani yüzü mat
olmuş kimesne) denilen katarlara lebaleb doluşduk. Zir-i
Yıl/Year 17 السنة
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zeminden şehrin her tarafına
vasıl olan katarlarla Waterloo
semtine varduk. Katardan inüp
tekrar yörüyen nardübanlarla
ruy-i zemine çıkduk. Dolaşup
karşı yolda mevcud öte-el (hotel) tesmiye olunan bir hana
nazil olduk. Melek yaverim
mihmanların bu handa istirahat buyuracaklarını söyledi.
Şaturlu’dan Waterloo’ya
Ertesi sabah handan çıkub şehri
dolaşmaya başladuk. Evvela
hanın bulundugi mevkinin adını sordukda Waterloo (İngiliz
lisanında Vatırlu kıraat olunır)
Mahallesi didiler. Orada Waterloo namında bir dahi büyük
darüşşifa (hastane) mevcud
idi. Lakin bu tesmiye üzerinde
biraz tefekkür etmek üzere pek
yaşlı olan han sahibi Robert
Efendiye sual eyledim:
- Bu semtin namına neden Vatırlu
(Waterloo) demişler acaba?
Robert Efendi şöyle rivayet
etdi:
- Vatırlu (Waterloo) Belçika’nın
Brüksel nam payitahta 8 mil
mesafede vaki‘ bir kasabadır.
Lakin bu kasabanın şöhreti İngiltere-Prusya ittifak kuvvetleriyle Fransa arasındaki meydan
muharebesinde yayılmışdur.
Bu muharebede İngilizlere Dük
Wellington, Prusyalılara ise
Gebhard von Blücher komuta
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eylemişdür. Fransa ceyşinin2
başındaki Napolyon, bu kasabanın yakınında hücum etmiş,
andan bu şedîd ma‘rekeye
Waterloo Muharebesi namı
verilmişdur. Bu muharebe H.
10 Receb 1230 (M. 18 Haziran
1815) tarihinde vaki‘ olmuşdur. Fransa İmparatoru Napolyon hatalı bir hücum yapmış ve
ceyşi imha olmuşdur. Binnetice
Fransa’da krallık yeniden te’sis
edilmiş, Napolyon da 1821 yılında fevt olacağı Saint Helena
ceziresine menfaya gönderilmişdür. İngiliz devleti de kazanılan bu muharebeden dolayı
bu semte Waterloo namını
vermişdür.
Bendeniz de bu Waterloo halkından burada bir kimesne olub
olmadığını sual eyledim. Robert Efendi bana ziyadesiyle
ma‘lumat verdi:
- Mister Çelebi size şöyle arz edeyim efendim, Waterloo’dan
gelen bu aile elyevm London
(Lenden)’de çok mühim mevki‘lerde vazife almışlardur.
Anlardan biri de Ephraim Beydir. Bu bey atalarının Irak’ta
mevcud kadim bir şehirden
Waterloo’ya hicret eylediklerini ifade eylemiş idi. Anların
şehirlerinde devamlı su arkları olduğunu, kendüleri de
sulu yerler sevdikleri içün,
Belçika’nın Brüksel yakınındaki
sulu yerleri görünce İngilizce
“water lo” manasına gelen “su
lo su, su ula su” demişler. Anlara neden buraya yerleştiniz
deyu sual olundukda, “water
lo”, yani “su olduğu için buraya
yerleştik” deyu cevap vermişler.

şehrin namını öğrenemedik.
Bu şehrin neresi olduğunu size
söylemediler mi?
- Söylediler Mister Çelebi, fakat
ben siz bilmezsiniz deyu o şehrin adını ve bunların hangi mahalleden geldiklerini söylemedim. Amma merak etdiyseniz
söyleyim.
- Tabi‘i merak eyledik Robert Efendi.
- O zaman söyleyeyim efendim.
Bunlar Kerkük nam şehirden
hicret eylemişler ve evvela Waterloo’ya yerleşmişler. Muharebeden sonra da
İngilizistan’da tavattun eylemişler.
London (Lenden)
payitahtında bu semtte ikamet eylemişler. Andan buraya
Waterloo namı verilmişdur.
Kerkük’te oturdukları mahallenin ismini dahi kendülerine lakab yapmışlardır.
İngilizistan’da kamu ‘âlem anları Shaterloo familyası deyu
bilür. Anlardan Lenden (London) üniversitelerinde yetişmiş
ilim irfan sahibi müderrisler
(hocalar), kimesneler vardur.
- İlahi Robert Efendi, yahu bunlar

Kerkük’ün Şatırlu Mahallesinden göç eyleyen, halis muhlis
bir Türkman boyudur. Ephraim dedigin âdem dahi Şatırlu halkından olan tastamam
İbrahim’dir.
- Yahu Mister Çelebi, zât-ı ‘âliniz
Kerkük’ü, Şatırlu’yu nereden
bileceksiniz?
- Robert Efendi, bendeniz seyyah-ı
bi-riya Evliya Çelebi’yim. Rûy-i
zeminde benim seyahatlerimi
bilmeyen yokdurur. Yüce Allah’ıma hamd ü senalar olsun,
cümle ‘âlem seyahatnamemi
merakla kıraat eyleyüb, şu fakir ü pür taksiri du‘a ile yâd ü
ruhumu şâd ederler. Çok şükür Kerkük’ü, Erbil’i, Telafer’i,
Tuzhurmatu’yu, kamu Türkmanelini görmek nasib ü müyesser olmuşdurur. Andan Şatırlu
Mahallesini dahi görmüşlüğüm
var, dedüm. Ba‘dehü Robert
Efendi’ye teşekkür eyleyüb,
şehri geşt ü güzar etmege başladuk.
Yolda melek yaverimle sohbet
eyleyüb konuşur iken, ana dedüm ki:
- Gördün mü Melek yaverim, şu

Ben dahi dayanamayub sual eyledim:
- Yahu Robert Efendi, hayli merakım mucib olmuşdurur, bunların geldigi Irak’taki kadim
Londra’da Erbiller dükkanı

2 Ordusunun
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Türkman halkı olmazsa, bu
İngilizistan perişan olacakmış.
Anların şehirlerine ve semtlerine hep Türkman bölgelerinin
esamisi verilmişdür. Türkmanelinin nefti olmasaydı, bu diyarlar ‘imaretlik olmazdı. Dur
bakalım daha neler görecegiz.
Lenden’de Erbiller Dükkânı
Yolda giderken şu‘le veren aydınlık dükkân sahipleri alış veriş yapan müşterilere hizmet
telaşı içinde idiler. Elbiseler,
akmişe-i haririye (ipek kumaşlar), ayakkabılar, taifey-i nisvana has boyalar, dürlü çeşitlü
rayihalar, mücevherat, zücaciye, ev eşyaları dükkân dükkân
sıralanmışdı. Ol vakt hemen
karşudaki dükkâna nazar eyledüm. Dükkânın ser levhasında
“Erbiller Jewellers” yazılmışdu. Yani Erbiller Mücevheratı.
İşte size başka bir Türkman
dükkânı daha dedim ve hemen Melek yaverimin resim
alanı3 ile yanda gördüğünüz
tasviri çekdüm. Kendü kendüme “ahali-yi Türkman olmasa,
şu İngilizistan’ın hali nic’olurdu
3 Fotoğraf makinesi

‘acaba” deyü fikreyledüm.
Tılafar Gar Trafalgar Square Olunca
Ba‘dehü öte-bas ile Lenden’in
vasatında vasi‘ bir meydana
varduk. Orada asılan levhada
“Trafalgar Square” yazmakta
idi. Yani Trafalgar Meydanı. Bu
meydan İngiliz civanları ile kızların buluşma mahalli olmuşdurur. Meydanda güneşlenmek içün toplanan yaşlı begler
de çok idi. Bendenüz dahi
Melek yaverime danışmadan
sekide oturan yaşlı bir İngiliz’e
yaklaşub:
- Selamün ‘aleyküm Mister…
- Ve ‘aleyküm selam babalık…
- ‘Aziz birader, bu meydana verilen
Trafalgar isminin aslı nedür?
- Bu meydan Birinci Cihan Harbinden sonra bu isimle alınmışdür. İngiliz asakiri Irak’ı işgal etdikden sonra orada hükümet-i
İngiliziyye bütün Irak’a hakim
olmuşdurur. Lakin 1920 senesinde Musul şehrinin garbinde
vaki‘ Tela‘fer nam kasabanın
Türkmen halkı isyan edüb,
kal‘ada bulunan İngiliz karağolunun asakirini katleylemişlerdür. Ba‘dehü Musul’dan
gelen takviye kuvvetleri ile

Londra’da Trafalgar (Telafer garı) meydanı
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çarpışarak, bir nice askeri dahi
öldürmüşlerdi. İsyan büyüyünce ahali-i kasaba Türkiye hududundaki Karaçuğ bölgesine
sığınmışlardur. O bölgede gar
denülen mağaralarda saklanmuşlardu. Bu haberler üzerine
Lenden ahalisi bu meydanda
toplanub “Tılafar gar, Tılafar
gar” bağırmışlardu. Yani “Tılafar mağarasına hücum” deyu
tezahürat eylemişlerdir. O tarihten sonra bu meydanın adı
“Trafalgar” olmuşdurur.
Bibisu İsmini Alub Bibisi Yapmışlar
O gün dolaşmakdan bitâb düşüb
öte-ele avdet eyledik. Ba‘de
salatü’l-mağrib akşam şamını
ekl eyleyüb odamıza çekildük.
Melek yaverim, dünya ahvalini
ta‘kib içün tembelizyon nam
şeytan kutusunı açub haberleri istima‘ eylemege başladı.
Haberler ‘ala lisanü’l-İngiliz
üzre kıraat olundugi içün, bir
şey fehmeylemek mümkin
degil idi. Melek yaverime “bu
haberleri lisan-ı Türkî’de kıraat eyleyen özge bir kanal yok
mudur?” deyu sual eyledüm.
Melek yaverim:
- Sultanım bu tembelizyon kanalları arasında BBC (BiBiSi okunur) namında pek çok lisanda
neşriyat yapan bir devlet şirketi vardur. Anlar lisan-ı Türkî
ve lisan-ı ‘Arabî’de dahi neşriyat yaparlar. Bu kanal daha
önceleri yalnız sesle neşriyat
yapardı. Ana radyo derlerdi.
Ba‘dehü tembelizyon keşfedilince görüntülü, yani tasvirli
haberler yaymağa başlamışdur, dedi. Ben dahi bu BBC denülen şirketin lisan-ı Türkî üzre
neşriyat yapmamasına hiddetlendüm. Ol sebebden yaverimi
odada bırakub, aşağıya Robert
Efendi’ye indim:
- Selamün ‘aleyküm Robert Efendi, dedim. Robert Efendi:
- Ve ‘aleyküm selam mister Çelebi, havar yu, ne var yu, good
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musun?4, deyu sual eyledi.
Goodum, goodum, yahu mister,
İngilizistan’da bir neşriyat şirketi varmış. Bunun namı benim
dikkatimi celb eyledi. Buna neden BBC namı verilmişdür, bunun bir hikmeti veya esbab-ı
mucibesi var mıdur?
Bunun pek uzun bir hikâyesi
vardur mister Çelebi. Britanya Neşriyat Şirketi 1922
sene-i miladîde te’sis oldu.
Merkezi Londra’ da bulunan
şirketin lisan-ı İngilizî’deki
adı
“British
Broadcasting Corporation”dır. Bunun
baş harflerini almışlar ve namını kısaldub BBC (Bibisi)
yapmışlardur. Filhakika bu
isim, yine Kerkük havalisinde
yaşayan ve ötüşü güzel olan
bir kuşun isminden münharif
olarak alınmışdur. O taraflarda Bibisu adı ile bilinen bu
kuşun çok hazin ve efsanevî
bir hikâyesi dahi vardur. Teşne
olan bu kuş öterken her daim
“bibi su, bibi su” deyu ötermiş.
Lisan-ı Türkmanî’de bibi büyük
ana manasına geldiği içün, bu
utangaç kuş öterken “büyük
ana, susadım bana su ver”
demek istermiş. Kerkük Neft
Şirketinde müdür olan bir zat
bu Bibisu kuşunu ve hikâyesini
çok sevdigi içün, İngiliz Radyo
Şirketine teklif eylemişdur. İsmi
beğenen şirket, bunu lisan-ı
İngilizî’ye yakışdurmak içün Bibisu yerine Bibici yani “büyük
ana, bak gör” manasına çevirmişlerdir.”
Yahu mister, kuş ötüşüni neden
tercih eylemişler acaba?
Mister Çelebi, radyonun küşâde
vaktine karib bir müddet kuş
ötüşü sesleri ile dinleyenlerin dikkatlerini celb etmege
başlarlar. El’an tivitr (twitter
yazılur) kelimesinin de cıvıltı
ma‘nasına tekabül eylemesi
dahi andandır.
İmdi hatıra hutur eyledi Mister
Robert, Bağdat’ta radyo neş-

4 Ne var, ne yok, iyi misin?
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yedi Kızlar Yolu

riyatı yapan Türkmanca Kısmının dahi kuş ötüşü nidaları ile
küşade oldugunı işitmiş idim,
dedim.
Bunları işidince kendü kendüme
“vay uyanuk İngiliz uşakları,
demek ki Bibisu’yu alub Bibisi
yapmışlar.”
Yeddi Kızlar Seven Sisters Road’a
Münkalib Olmuş
Lenden’de dolaşırken doğru dürüst bir aşhâne bulamaduk. Fakat Melek yaverim yolda lisan-ı
Türkî konuşan iki kimesneden
bizim nefis yemeklerimizi imal
eyleyen bir aşhane var mudur, deyu sual edelüm, dedi.
Hemen sorğu sual eyledim.
Bize güler yüzle Gaziantebli
Mehmet Ustanın aşhanesinin
unvanını verüb ta‘rif eyledi.
Büyük ve ‘azim bir çayırlığın
yanından geçen ve ismi Seven
Sisters Road olan bir caddede
idi. Filhakika pek nefis sarmusaklı lahmacunlar, kebablar ekl
edüb, bihamdillah karnımızı
doyurduk. Gaziantepli aşhane sahibi Mehmed Usta’ya bu
caddenin isminin manasını sordukda:
- Muhterem Evliya efendim, Seven
Sisters Road, yedi kız kardeşler
caddesi (yolu) manasına gelür,
dedi.
- Yahu bu Kerkük’deki Kalenin şark
cihetine bakan Yedikızlar yokuYıl/Year 17 السنة
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şu olmasın, dedim. Ol vakt Melek yaverim:
- Sultanım, bu yolu açan mühendis
dahi Kerkük’de bir süre çalışmışdur. Hatta bunun güzel bir
türküsü dahi vardur, dedi…
- Hey Yüce Rabbim, şu Kerkük,
Türkmaneli, Türkman halkı
dahi olmasa bu Biritanya’yı
‘Uzma’nın hâli nic’olurdu
‘aceb, dedim. Aşhaneden
yola revana olub ‘avdet içün
tayyarehane’ye giderken Melek yaverim yol boyunca Seven
Sisters, yani Yedikızlar türküsünü mırıldandı:
Yéddi qızlar yéddi qızlar
Yéddi yérden yaram sızlar
Yéddi qızın biri Fatma
Saçlar qere qaşı çatma
Dédim meni derde atma
Yéddi qızlar yéddi qızlar
Yéddi yérden yaram sızlar
Yéddi qızın biri ‘Eşşe (Ayşe)
Yexe yırtar baştan başa
Meni vurdı daşdan daşa
Yéddi qızlar yéddi qızlar
Yéddi yérden yaram sızlar
Yéddi qızın biri Dursun
Péçe açuğ damda dursın
İnanmaram gévlim qırsın
Yéddi qızlar yéddi qızlar
Yéddi yérden yaram sızlar
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Irak Türkmen Folklorundan
Kerkük Ağzına
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Sosyal çevrede uzun bir süreçte
elde edilen bilgiler nesillerden
nesillere aktarılarak bir yerden sonra “miras”a dönüşür
ki biz bu mirasa “folklor” diyoruz. Folklor içinde dil ürünleri de vardır ve bunlar bazen
bir deyim, bazen bir kalıp söz,
bazen bir yemin sözü, bazen
de bir atasözü, ninni, mani,
vb. hâlinde yaşatılarak milletin dil hazinelerini oluşturur.
Bu bakımdan pek zengin olan
Kerkük ağzındaki Türk dili hazineleri çok ilgi çekici ve değerli
verimleri barındırır.
Çocukluk yıllarımızda Kerkük’te,
çevremdeki insanlardan duyduğum her bir söz benim için
fazlasıyla dikkat çekiciydi.
Mesela, ninemin yaramazlıklarımıza bir had getirmek için
sık sık kullandığı bir söz vardı:
İndi degirmançı geli (Şimdi
değirmenci gelir). Onun, uyarı
olsun diye sarf ettiği bu söz bizim yaramazlık şevkimizi âdeta
kamçılardı. Meğer ninem demek istermiş ki değirmenci
değirmende buğdayı, arpayı
dövdüğü gibi sizi de döver. Değirmenci de annem oluyordu
tabi. Ninem, bu sözleriyle hem
mecaz-ı Mürsel hem de istiare
sanatını uyguladığının farkında mıydı acaba? Yine nineme
göre bizim gibi, yerinde duramayan, afacan çocukların götünde kurt var’dı. Bu sözü bir
gün ben de oğluma söyledim;
36
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o da benim bir zamanlar yaptığım gibi gülüp geçti.
Ninemin günleri de Kerkük günleriydi. Ona göre pazartesinin
adı péġember (peygamber),
perşembenin adı ise ʽēli (Ali)
idi. İki cihan güneşinin adını,
doğduğu güne vermek onu
anmanın bir vesilesi miydi acaba? Bunu düşünmeden edemiyorum. Peygamber efendimizin en yakınında bulunan
Hz. Ali’nin de Müslümanların
kalbindeki yeri bir gün adıyla
ebedileştiriliyor muydu, kim
bilir? Yoksa, dini hayatının her
anında yaşayan ve yaşatan bir
toplumun virdizebanı da böyle
mi olsa gerektir?
Çocukluğumda kendisiyle haşir
neşir olduğum diğer bir yakınım da büyük halamdı. Ona
hepimiz “Bacı” derdik. Bacı’ya
bir gün örümcek yuvasını gösterip ne olduğunu sorduğumda, cülhe yuva edip(Örümcek
yuva yapmış) cevabını aldım.
Kerküklülere göre örümcek
bez dokuyucusu olan çulhaya
benzermiş ve ona bu ad layık
görülmüş. Dolu yağdığında da
Bacı, qērí muncıġın sayırı (Yaşlı
kadın boncuklarını sayıyor)derdi. Demek ki yaşlı kadın boncuklarını sayarken oradan oraya aktarıyor, bazıları da dolu
hâlinde yeryüzüne düşüyordu.
Çok yüksek yerlerden atlayıp
da nasıl hiçbir şey olmamış gibi
Yıl/Year 17 السنة
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yoluna devam eden kedilerin
bu hâlini Bacı’ya sorduğumdaysa bana verdiği cevap, pisigin yeddi rühi var(Kedinin yedi
ruhu var) olmuştu.
Kerküklü her sözünde samimidir.
Samimi olanlar da karşısındakilerden kendilerine inanılmasını
beklerler. Bu yüzden muhatabını inandırmak isteyen her
Kerküklünün ağzından yemin
eksik olmaz. Türlü türlü yeminler vardır Kerkük’te. Kimi yüce
Mevla’ya yemin ederken kimi
anasının babasının canı için,
kimi bir kardeşinin canı için kimi
de Kur’an-ı Kerim hakkı için,
Peygamber Efendimiz, Hz. Ali
ve on iki imam canı veya başı
için yemin eder. Bazıları da muhatabının canına veya başına
yemin eder. Bu sözlerle Kerküklü demek ister ki eğer sözümde
samimi değilsem, yalan söylüyorsam bu mukaddes değerleri
çiğnemiş olayım. İşte Kerküklülerin yeminlerinden bir demet:
Alla vekil(Allah vekilim olsun),
Qur‘en Heqqiyçi (Kur’an-ı Kerim hakkı için), péġember başıyçı (peygambere kasdetmiş
kadar suçlu olayım), İmam ʽēli
(Ali), İmam Abbas, Adnan canıyçı, başıvçı (senin başın için),
canıvçı (senin canın için),… Böylesine samimi bir gönül taşıyan
Kerküklü karşıdan gelen ricalara da hiç tereddüt etmeden
şu sözlerle karşılık verir: gözim
istine, başım istine, baştan göz
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üzerine(baş ile göz üzerine),…
Çocuklarını da aynı içtenlikle
seven Kerküklü analar ve ninelerden de şu sözleri her an
duyabilirsiniz: balam, babam
babası, babamdı (babamdır),
rühimdi, ciğerdi,… Aynı samimiyetin selamlaşmadaki ve
hitaplardaki ifadeleri de şu sözlerle ağızlardan dökülür: gözim,
ki gözim (iki gözüm), babam,
dede, dedeve(ey dedem),…
Kerküklü misafir ağırlamayı da
sever. Misafirlerle yer sofralarında türlü türlü yemekler yenirken bir de ısrarla sofradaki
her çeşitten misafirin tatması
istenir. Misafir de bu izzet ve
ikrama karşı evden ayrılırken
Eviz avadan olsun (Eviniz “yuvanız” daim şen olsun), der;
ev sahibi de ona ziyaretlerinin
kendileri için bir şeref olduğunu ifade etmek üzere, başımızı
beyüg ettiviz (başımızı büyük
ettiniz), diyerek karşılık verir. Eğer misafir kız istemeye,
yani dünürcülüğe gelmişse ev
sahibinin ciğerparesini, anasının nazlı kızını istemenin de
bir yolu vardır. Oğlan babası
muhatabı olan kız babasına,
bağıvdan bir gül kupardmah
istirem (bağından bir gül ko-

parmak istiyorum); diyerek zarif bir dille kurulacak yuvanın
ilk harcını koymuş olur.
Kerkük ağzı aynı zamanda bir deyim hazinesidir. İnatçı, dediğim dedik, çocukların, acığı
gelmiş annelerinden en çok
duydukları sözdür gözi qeyyim. Ama cana yakın, uysal çocuklar elbette daha çok sevilir
ve onların kanı şirindir. Peki,
“gözi qeyyim” yalnız çocuklara mı söylenir, değil tabi. Gözü
pek, cesaretli, azimli, tuttuğunu koparan kişiler de aynı sıfatı
hak eder, Kerküklünün gözünde. Kendisine verilen nasihatlere kulak asmayan ve yaptığı
işin sonunda zarar gören kimselerin de en çok muhatap oldukları söz göziv çıhsın (Gözün
çıksın) sözüdür.
Kerkük’te uyuklayanların gözü
gider, kalbi sıkışanların nefesi tumar, karamsar olanlar
da kara harman savurur. Bir
musibetle karşılaşan Kerküklü
ise çamır başıma der. Kişinin
tuttuğu yol hayra çıkarmayacak cinstense birileri muhatabını sora dümbelegiv çalallar
(sonra dümbeleğini çalarlar)
diyerek uyarır. Bu deyimlerden

“çamır başıma” eski bir Türk
geleneğinden geliyor. Ölülerin
ardından şivan eden Kerküklü
kadınlar bir zamanlar başlarına çamur koyarlarmış. “Birinin
dümbeleğini çalmak” şeklinde
söylenen deyiminse nereden
geldiğini yakın zamanda öğrendim. Mehmed Niyazi’nin
Yemen Ah Yemen romanında,
zina eden bir kadınla bir erkeğin, cezalandırılmak üzere
şehir meydanına getirilişi sırasında birinin, suçluları önüne
katıp onların arkalarından giderek dümbelek çaldığı anlatılıyordu. Bu uygulama bizim
deyimimizin çıkış noktası olabilir, düşüncesindeyim.
Bu küçük yazıda hatıralarımızı süsleyen Kerkük ağzındaki kelime
hazinemizden seçtiğimiz incilerin bazılarını gizli kaldıkları sandıklardan çıkarıp ortaya döktük.
Bunların birçoğunu Kerkük
folklorunu yansıtan çalışmalarda bulmak pek mümkün değil.
Yeni nesillerin de bu gibi dil
yadigârlarımızdan haberdar olması için herkesin, hafızasında
canlılığını muhafaza eden buna
benzer dil hazinelerimizi en
azından bir kâğıda yazıp unutulmaktan koruması ne güzel olur.

Sevmem
Kalender meşrebim minnetim yoktur
Yükseklerden uçan meleği sevmem
İzzet-i nefsime hürmetim çoktur
Öpülmek istenen eteği sevmem

Hilkatten almışım yüksek bir paye
Gönül pek âlidir batmaz ednaya
Meylederim sanma deni dünyaya
Elin kokladığı çiçeği sevmem

Zelilin kaniim hamakatına
Kulak vermem lâf u liyakatine
Dünya şahit iken sadakatine
Kurdu severim de köpeği sevmem

Bin derde uğradım ben bile bile
Neler çektim neler bu kafa ile
Eğer sevmiyorsam babama bile
Seni seviyorum demeyi sevmem

Ezelden mailim nüktedanlığa
Hürmetim büyüktür kahramanlığa
Nispetim yoksa da pehlivanlığa
Kolayca bükülen bileği sevmem

Talihin kahrına göğsümü gerdim
Dergâh-ı rıza’ya postumu serdim
Yolumdan dönersem ben de namerdim
Dönmek menfurumdur döneği sevmem

Tokâdîzâde Şekib Bey
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Kerküklü Mehmet Remzi
Doğuelli’nin Bir Mektubu
Ömer ÖZCAN
Arşivimizde bulunan, Trabzon Muallim Mektebi öğrencisi M.
Remzi tarafından 1930 yılının
sonlarında
Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk’e gönderilen bir mektubun muhtevası sınırlarımız dışında kalan
Kerküklü Türklerin, bilhassa
eğitimli olanların halet-i ruhiyesini göstermesi bakımından
önemlidir. Mektubun sahibi
Mehmet Remzi, öğrenim için
Türkiye’ye gelmiş ve Trabzon
Öğretmen Lisesi’ne yerleştirilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Temir,
komünizm yönetime giren
vatanı Tataristan’dan çıkarak
hemşehrisi Ahat Ural Bikkul ile
birlikte Şavşat’ta sınırı geçerek
Türkiye’ye iltica ettiklerinde
Trabzon Öğretmen Okulu’na
kaydedilmişlerdir. Temir’in hatıralarına koyduğu, Trabzon
Muallim Mektebi’nde okuyan
dışarıdan gelen Türk öğrencilerin birlikte çektirdikleri resimde
Mehmet Remzi Doğuelli yanın-

da bulunmaktadır. Bu resimde
Bulgaristan, Kafkasya, Irak, Tataristan, Türkistan’dan gelen
öğrenciler bulunuyor. O tarihte
öğretmen okullarının sayısı çok
olmamakla birlikte özellikle
dışarıdan gelenler parasız yatılı olan bu okulda toplanmış
olmalıdır. Almanya’da yüksek
tahsil yapan Hamdi Kayalı’nın
idaresindeki okulda alanlarında değerli öğretmenler görev
yapıyordu.1 Öğretmen Okulu
mezunları yüksek tahsil için o
tarihlerde ancak Gazi Eğitim
Enstitüsü’ne girebildiklerinden
M. Remzi Doğuelli bu imkânı
değerlendirerek yüksek tahsil yapmış olmalıdır. Onun son
görev yeri İstanbul Gedikpaşa
Ortaokulu Müdürlüğüdür.
1 Ahmet Temir, Vatanım Türkiye, RusyaAlmanya-Türkiye Üçgeninde Memleket
Sevgisi ve Hasretle Şekillenmiş Bir Hayat
Hikâyesi, Ankara 2011, s. 92, Türk Tarih
Kurumu yayını.

En sağda oturan Mehmet Remzi Doğuelli
38
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Memur olmasına rağmen milli meselelere uzak durmamış,
1959 yılında İstanbul’da Irak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’nin Enver Yakuboğlu, İzzettin Kerkük, Esat Ketene, Mehmet Erbil, Hasan Nevzat Karagil,
Ali Haydar Yeşilyurt ile birlikte
kurucuları arasında yer almıştır.
Mehmet Remzi‘yi henüz öğrenci
iken memleketinin ve akranı
Türk gençlerinin içinde bulundukları durumu, sıkıntılarını
ana vatan Türkiye’nin en yetkili
şahsiyetine duyurmayı görev
bilmiştir. İngiliz yanlısı Şerif Hüseyin, Irak’ta kurulacak Arap
devletinin başına oğlu Emir
Faysal’ın getirilmesini istiyordu.
Bu hususta yapılan halk oylamasında Türkler aleyhte oy kullandılar. Misak-ı Millî sınırları
içinde bulunan Musul’un geleceği, 24 Temmuz 1923’te imza
edilen Lozan Andlaşması’nın
dışında bırakılmış Türkiye ile
İngiltere arasında müzakere
yoluyla halledilmesi kararlaştırılmıştı. 5 Haziran 1926
tarihinde yapılan anlaşma ile
Musul İngiliz hâkimiyeti altındaki Irak’a terk edildi. Anlaşma
imzalanmadan 4 Mayıs 1924’te
Kerkük’te yapılan katliamda
yüze yakın Türk şehit edilmişti.
1926’da hapisler ve sürgünler
artmıştı. Irak’ın kuzeyinde çoğunluk olarak yaşayan Türkler
tedrici şekilde eritilmeye başlanmıştı. 1928’de Kral Faysal
Kerkük’e geldiğinde halkın protestoları ile karşılaştı. Protesto
edenleri yönlendirenlerin oku-
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lu Sanayi Mektebi kapatılarak
Türk öğrenciler cezalandırıldı.2
Irak hükümeti 1930-1931 ders
yılında Kerkük şehir merkezi dışındaki ilkokullarda Türkçe öğretimi yasaklamıştı. Kerkük’te
bırakılan birkaç okulda ise Türkçe, yabancı dil gibi, haftada birkaç saate indirilmişti.
M. Remzi Bey, daha 1930 yılı sonunda büyük bir ileri görüşlülükle, kaba hatlarıyla Irak
Türklerini gelecekte beklemekte olan tehlikeleri belirtmiş,
kurtuluş yolu olarak gençlere
askerlik yolu açılması veya öğrenim görmeleri için imkân verilmesini talep etmiştir.
Mustafa Kemal İstanbul’da bulunduğundan, başvurusu 11.12.
1930 tarihinde “Başvekil İsmet B. Haz. Ne” ifadesiyle icra
makamına havale edilmiştir. Mektup, Başbakanlıktan
13.12.1930 tarihinde Maarif
Vekili’ne yönlendirilmiştir. Milli
Eğitim Bakanı Esat Sagay mektubu 12.4.1931 tarihinde, icra
makamı olmamakla birlikte bakanlığın en önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı Talim
ve Terbiye Kurulu‘nun Başkanı
İhsan Sungu’ya bilgilendirme
ve çözüm getirilmesi düşüncesiyle havale etmiştir. Bundan
ötesini bilmiyoruz. Ümit ederiz,
arşivlerimiz araştırmacılara tam
olarak açılır, ilgili tüm birimlerin sorumlularının verdikleri
raporlar, teklifler, mektuplar
incelenerek günümüze kadar
gelen ülkenin en önemli meselelerinin başında gelen Kerkük
konusunun halledilememesinin
sebepleri ortaya çıkartılır.
Büyük Müncimiz M. Kemal Paşa
Hazretlerine
Arizeme başlamadan evvel müsaadenizi diler ve arzularımın isafini istirham ederim.
Maddeten ana vatandan ayrı, manen ve kalben şanlı oymağına
2 Doç. Dr. Suphi Saatçi, Tarihi Gelişim
İçinde Irak’ta Türk Varlığı, İstanbul 1996,
s.195
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bağlı kalmış Musul vilayetine
merbut Kerkük’ün öz evladıyım.
Bizler esasen meyus bir kitle-i masum ve mazlumuz. Dest-i muavenet ve müzaharetten dur
kalmış Türklerin nevresideleriyiz. Bizim gibi yeni yetişen nesli
müstakbelin hedef bildikleri
yükselme gayelerine ve emellerine her zaman mani olmak
isteyen Irak’ın yalnız Kerkük
ahalisine münhasır tarz-ı idaresi buna bariz bir delil teşkil
etmiştir. Mektepdeki Türkçe
tedrisatı kaldırmakla beraber
yavaş yavaş bütün Irak ölkesince zekavetile meşhur Kerküklileri cehalete sürüklemek için
tahsil derecesini endirmekde
‘bu yalnız Türklere mahsusdur’
işte acıklı halları ve müessif
muameleleri gördükçe diğer
ırkdaşlarım gibi teessürden
kendimi alamadım.
Ve koşarak milletimin aguşunda ve
bayrağımın altında yaşamayı
bir niyet-i uzma bildim. Orada
bulunan Türk gençleri kendi
millet ve bayrağının altında yaşamak için kalblerinden çıkan
alevleri büyük bir yanardağ gibi
feveran etmektedir…
İngiliz ve Arapların gayesi, orada
bulunan Türk gençlerini İngiliz
Arap aşısile aşılamaktır. Halbuki bunların hepsine dehşetli
mukabeleler
etmektedirler.
Irak’ta bulunan mekteplerin
hepsi Arap ve Kürt talebeleri ile
dolmuştur. Halbuki Türk talebeleri ise sokaklarda boş geziyorlar. Onlar böyle bedbahdane
yaşadıktan sonra gine kalblerinde Türklük ateşini muhafaza
etmektedirler. Her millet kendi
gençlerini müdafaa ediyor, acaba o zavallı Türk gençlerini kimler müdafaa edecektir? Bazı
nehari mekteplerde bulunan
Türk talebesinin hayatları çok
müteessirane imrar etmekdedir. Çünkü oradaki muallimlerin hepsi Arapdırlar. Gayeleri
ise zavallıları Araplaşdırmakdır.
Bu uğurda bir çok Türk talebeleri mektepden tard edilmişlerYıl/Year 17 السنة
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dir. Bu suretle çok perişan bir
halda İngilizlerin hizmetçileri
olmuşlardır. Bu acıklı manzara
karşısında kendimi alamadım,
koşup da anavatanın aguşuna
atıldım. Ve İstanbul’da iki ay
perişan bir halda kaldım. Nihayet buraya gelmeye muvaffak
oldum. Bendelerinin gayesi asker olup hudut boyuna giderek
kendi ellerimle kendi hakkımızı,
milletimizi, o güzel petrol kuyularımızı, her tarafı altun hazinelerile dolu olan Irak ölkesinin
üzerinde tekrar sevgili Türk
bayrağını dalgalandırmakdır.
Her Türk gencinin gayesi Türk
mektebinde okuyup milletini
kurtarmak ve Türk bayrağının
altında ölmekdir. Halbuki buna
muvaffak olamıyorlar. Çünkü
bazı seneler orada milletten
iane toplıyarak İstanbul’a gelen benim gibi zavallılar oluyor.
İstanbul’da aylarca pansiyon
köşelerinde parasız ve perişan
bir halda kaldıktan sonra eger
merhamet ederlerse ancak
muallim mekteplerinin birisine kayıt ediyorlar. Ve birçokları
olmuş ki bu kadar sefalet çekdikden sonra tekrar perişan bir
halde dönmek mecburiyetinde
kalmışlardır. Bu suretle dönen
Türk gençlerinin kalblerindeki
hüzün ve teessürü tarif edemem. Bu gün en cahil milletlerde bile milliyet ruhu uyanmıştır. Bizim de bütün küre-i arzı
ziyasile nurlandıran Türkiye
Cumhuriyeti varken ve onun
hamileri ve dâhileri, hiçbir Türk
gencinin böyle yaşamasına razı
olmamasına kalbimin en derin
köşelerinden tasdik ediyorum.
Biz Türkler hür yaşadık hür yaşarız.Hiç bir vakit e sareti ve
zilleti kabul etmeyiz. Artık bütün Türk gençleri namına rica
ediyorum ki Irak’da bulunan
Türk gençlerini bu rezaletden
kurtararak burada asker edip
veyahut yüksek bir tahsil görerek milletini kur tarmanız ve
bittecil ve tazımatımı kabul buyurunuz muhterem büyük gazi.
Trabzon Muallim Mektebi 816 Numaralı Kerküklü M. Remzi
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Başımın Tacı Kerkük
Yavuz Bülent BÂKİLER
Vezinli-kafiyeli şiirlere hasret kaldık.
Çünkü Birinci Yeniler, yani Orhan
Veli ve arkadaşları, şiirden
vezni ve kafiyeyi kaldırdılar.
Kendilerine İkinci Yeni diyenler
de, şiirden manayı silip süpürdüler. “Şiirin manası olmaz.
Şiir, makale, hikâye değildir ki
manası olsun. Şiir manasızlığın
manasını işler” diyerek göğüslerini kabarttılar. Mesela İkinci
Yenicilerden İlhan Berk diyordu ki:
- Benim son kitabımın ismi: MISIRKALYONİĞNE. Bu üç ayrı kelimenin birleşmesinden meydana gelen yeni bir kelimedir.
MISIR KALYON ve İĞNE manası
olan üç ayrı kelimedir. Bu üç
kelimenin
birleşmesinden
meydana gelen MISIRKALYONİĞNE hiçbir manası olmayan
bir kelimedir ve tek başına bile
bir şiirdir!” vs. vs…
Ben, bu yaşıma kadar “manasızlığın manası”nın ne demek olduğunu anlayabilmiş değilim.
Ama hüzünle görüyorum ki,
yeni şiir yazanlar, bu Birinci ve
İkinci Yenicileri taklid ederek,
alt alta, uzunlu kısalı bir takım
manasız, tatsız, tuzsuz kelimeler, cümleler yazıyor, bunun
da şiir olduğunu sanıyorlar.
Böylece şiirimizi, bir çıkmaz
sokağa doğru süpürüyorlar. Bu
Birinci ve İkinci Yeniciler, kendilerini savunurken diyorlar ki:
- Bıktık usandık bu: Dağlar, Bağlar,
40
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Çağlar, Yağlar, Ağlar… kafiyelerinden! Halk şiirimizde, binlerce defa kullanılan bu eskimiş
kafiyeleri artık kullanmamalıyız!
Şimdi bu itirazın ileri tutar bir tarafı var mı? Yurdumuzun bir
bölgesi dağlık-bağlıksa, siz de
o dağlık-bağlık bölgenin çocuğuysanız… elbette dağlardan
da, bağlardan da bahsedeceksiniz. Dağlar ve bağlar deyince,
elbette ki onlarla ilgili çağları
da, ağları da, ağları da hatırlayacaksınız.
Biz ömrümüz boyunca, belki de on
bin defa: Anne, baba, yavrun,
canım, evladım, diyoruz. Bıkıp
usanıyor muyuz bu kelimelerden? Ve bu güzelim kelimeleri dilimizden çıkarıp atıyor
muyuz? Veya bu güzelim kelimeleri kullanmak istemeyen
kimseleri, aklı başında insanlar
arasında görüyor muyuz?
Bazı kimselere göre şiir: “Bir kelime mimarisidir!”
Şiir bir kelime mimarisi ise, kelimeleri, çok dikkatli seçmeliyiz.
Birbirlerine uygun olmalarına,
birbirlerine yakışmalarına dikkat etmeliyiz. Şimdi ben burada: “Her vezinli ve kafiyeli
söz yığını şiirdir” demiyorum.
Kat‘iyen böyle bir iddiam yok.
Ama veznin ve kafiyenin şiirin
önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum. Ve doğrusu,
Yıl/Year 17 السنة
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vezinsiz, kafiyesiz, manasızmantıksız kelime yığınlarını,
şiir diye kat‘iyen kabul etmiyorum. Onları okurken anlatılmaz bir huzursuzluk duyuyorum.
Bunları şunun için yazıyorum:
Önümde Suphi Saatçi’nin şiir
kitabı duruyor. İsmi: BAŞIMIN
TACI KERKÜK.
Bana göre, bu ismin bile bir müzikalitesi var. Sanki 7+7 veya 4+3
vezinli bir şiirin bir mısraı gibi
iç çekiyor karşımda.
Suphi Saatçi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizde
bir ilim adamı. İçinde oturduğumuz veya önünden geçip
gittiğimiz binaların ölçüleri
üzerinde duran bir öğretim
üyesi. Ve Kerkük, onun doğup
büyüdüğü, üniversite yıllarına
gelinceye kadar yatıp kalktığı,
en yakınlarını toprağına uzattığı bir mübarek, bir güzel,
bir melül-mahzun Türk şehri!
Kerkük şimdi, Yahya Kemal’in
ifadesiyle “Mahzun sınırlarımızın” dışında, Irak topraklarında
kalan kolsuz kanatsız bir şehir.
Horasan’dan yola çıkan Oğuz
Türkleri, Anadolu topraklarından önce Kerkük’ü fethetmişlerdi. Soyumuz-sopumuz,
Anadolu’dan önce, Kerkük’te
yaşamaya başlamışlardı. Son
Osmanlı Meclisi, Kerkük’ün
bizin milli sınırlarımız içeri-
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sinde kalmasına karar vererek dağılmıştı. İlk Cumhuriyet
Meclisimiz de aynı düşüncelerle ve kararla yasama yılını
selamlamıştı. Ama İngilizler,
Şeyh Said’i ayaklandırarak, bir
petrol bölgesi olan Kerkük’ü
bizden koparmışlardı. Şimdi
Suphi Saatçi’nin BAŞIMIN TACI
KERKÜK isimli şiir kitabı, bir
bakıma, bir isyan çığlığı olarak
karşımıza çıkıyor. Kitapta 38
şiir var. Bu şiirlerden 13 tanesi 6+5 vezniyle, 10 tanesi 4+4
vezniyle, 10 tanesi 4+3 vezniyle 5 tanesi de serbest vezinle
yazılmış.
Suphi Saatçi, Kerkük Türkmenlerinden bir ilim adamı. Onun
prof. etiketi yanında bir de
şairlik vasfı var. Bu bakımdan:
BAŞIMIN TACI KERKÜK, baştan
sona kadar bir büyük acının ve
isyanın şiirleriyle yüklü bir kitap.
Suphi Saatçi, Boynu Bükük
Türkmenem şiirinde diyor ki:
Yalnız kaldım dardayam
Boynu bükük Türkmen’em
Kimse bilmez hardayam
Boynu bükük Türkmen’em
Ettiler viran meni
Olmadı soran meni
Tanımaz gören meni
Boynu bükük Türkmen’em
Gözledim sağı solu
Nerdedir Türk’ün kolu
Yetiş ey Anadolu
Boynu bükük Türkmen’em
Saatçi, bu şiirin sonunu güzel bir
hoyratla bitiriyor. Bilindiği gibi
hoyratın en önemli özelliği, bir
cinasla güzelleşmesidir. Cinas,
yazılması ve okunması aynı
olan, ama ayrı manalar taşıyan
kelimelerdir. Horatın birinci
mısraı, üç veya dört heceli bir
kelimedir. Diğer mısralar ise
4+3 vezniyle yazılmışlardır.
Suphi Saatçi, bu şiirin son kıtasınKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

da şöyle söylüyor:

san dil şeytandır.”

Türkmen’em
vvOğuz Bayat Türkmen’em
Kerkük Erbil Musul’da
Unutulmuş Türk menem
Suphi Saatçi, neden acılarla, isyanlarla, sitemlerle yüklü bir
şiir kitabıyla karşımıza çıkıyor?
Bu sorunun cevabını veremeyenler BAŞIMIN TACI KERKÜK
kitabını
anlayarak, duygulanarak okuyamazlar. Evvela
Irak’ta, Kerkük ve çevresinde,
yani bizim güney sınırlarımızın dışında, bizim gibi tamamen Oğuz boylarından olan,
iki buçuk milyonun üzerinde
soydaşımız
yaşamaktadır.
Kerkük’te, Erbil’de, Musul’da,
Altunköprü’de, Tuzhurmatu’da
yaşayan
Türkmenler,
Anadolu’nun fethinden çok
önceki yıllarda, o topraklara
yerleşmiş soydaşlarımızdırlar.
Ve o soydaşlarımız, çok uzun yıllardan beri Müslüman kardeşimiz olarak bildiklerimizin
akıl almaz zulümleri, baskıları
altında bulunuyorlar.
Irak’ta yaşayan Türkmen soydaşlarımız, Irak devletine karşı hiç
bir isyan hareketine girişmedikleri halde, idareye baş kaldırmadıkları, askeri ve polisi
kurşunlamadıkları, etrafı yakıp
yıkmadıkları, Irak bayraklarını serenlerden indirmedikleri
halde... vahşiyane zulümlerle
yok edilmek istenmektedirler. Yerlerinden, yurtlarından
sürülmektedirler. En masum
evlâtlarını darağaçlarında görmektedirler. Bütün bu facialara şahid olan Kerkük asıllı
Türkmenler, elbette seslerini
yükselteceklerdir. Elleri kalem
tutan Türk asıllı yazarlar, soyumuza karşı yapılan bu insanlık
dışı vahşî uygulamaları elbette
yazacaklardır. Çünkü, sevgili peygamberimizin belirttiği
gibi: “Haksızlık karşısında suYıl/Year 17 السنة
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Suphi Saatçi’yi okuduğumuz zaman görüyoruz ki o, “Cemiyet
için sanat” anlayışı içindedir.
Bu bakımdan BAŞIMIN TACI
KERKÜK kitabında, bir tek aşk
şiiri yoktur. Mehmet Akif Ersoy
da, SAFAHAT isimli muhteşem
eserinde kendi meselelerini
değil, milletimizin önemli davalarını ele alan şiirlerini bir
araya getirmişti. Görüyoruz ki
Suphi Saatçi’nin yazdıkları da
realist ve didaktik şiirlerdir. O,
iki buçuk milyonun üzerinde
mağdur ve makhûr Irak Türklüğünün büyük acılarını ortaya
koyan şiirler yazmıştır. Yaşanan
büyük acıları, anlaşılır, güzel
bir Türkçe ile şiirleştirmiştir. Bu
çok mu önemli mi diyeceksiniz? Elbette çok önemli. Edebiyatımızın her dalında eser
veren kalemler milletimizin
çeşitli acılarına elbette kayıtsız
kalamazlar. Kalmamalıdırlar.
Meşhur Fransız yazarlarından H.
de Balzac: “Millet edebiyatı
olan topluluktur!” diyor. Necip
Fazıl Kısakürek de; “Bir milletin
edebiyatı yoksa o milletin hiç
bir şeyi yok demektir!” inancındadır. Şimdi, bizim kalem
erbabımız, bizim büyük acılarımızı yazmayacaklarsa, ortaya koymayacaklarsa, bize kim
sahip çıkacaktır? Hangi millet?
Hangi milletin yazarları?
Burada bir hususu bir kere daha
açıklamak istiyorum: 1915
yılında, Türk Ermeni çekişmeleri, dövüşmeleri dolayısı
ile biz, bütün dünya milletleri
karşısında yapayalnız kaldık.
Otuz civarında devlet, Ermeni
tehcirinde bizi suçlu gördüler.
Hâlbuki 1915 yılında cereyan
eden hadiselerde, millet olarak değil yüzde bir, binde bir
bile bizim bir suçumuz yoktu.
Hal böyle olmasına rağmen bir
takım devletler, Ermeni iddialarının yanında yer aldılar. Ni-
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çin? Çünkü bizim edebiyatçılar
o hazin hadiseler üzerinde hiç
durmadılar. 1915 yılında, arkadan nasıl vurulduğumuzu,
nasıl ihanete uğradığımızı, on
binlerce insanımızın nasıl boğazlandığını, nasıl yerlerinden
yurtlarından olduklarını yazmadılar. O günlerin şiirini söylemediler. Türküsünü yakmadılar. Tiyatrosunu, romanını,
hikâyesini ortaya koymadılar.
Yazan, çizen, konuşan, birin
üzerine bin koyarak anlatan
Ermeniler oldu. Neticede suçlu biz olduk. Bizim zavallı aydınlarımız ve edebiyatçılarımız
diyemediler, yazamadılar ve
en basit bir soruyu bile sormadılar: Biz Ermenilerle 1071

Malazgirt zaferinden sonra beraber olduk. 1915 yılına kadar
844 yıl bir arada dostça yaşadık. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde, Ermeni asıllı iki
kişiyi sadrazamlık makamına
getirdik. 29 Ermeni’ye paşalık
rütbesi verdik, 30 civarında
Ermeni milletvekilimiz vardı. Hazine-i Hassa Bakanımız,
Maliye Bakanımız, PTT ve Bayındırlık Bakanımız, Dışişleri
Bakanımız Ermeni asıllı idi.
Peki ne oldu da, Birinci Dünya
Savaşı’na dünyanın en geri, en
zavallı, en akılsız bir devleti bile
böyle bir kararla başına bela
açmaz. Biz niçin Ermenilerle
bir çıkmaza girdik? Bu soruyu,
aydınlarımız bile sormuyorlar.

Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için milletler camiasında bizi
suçlu durumuna düşürüyorlar.
Şimdi diyeceksiniz ki o Ermeni
meselesiyle Suphi Saatçi’nin
şiir kitabı arasında nasıl bir
bağlantı var? Ben diyorum ki,
yüzde yüz bir bağlantı mevcut.
Çünkü Suphi Saatçi, milletimizin Irak’ta maruz kaldığı büyük
vahşeti, şiirlerine aksettiren,
milletimize sahip çıkan, haksızlık karşısında susmayan asil bir
kalem. Başımın Tacı Kerkük şiir
kitabını bütün Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimiz, çocuklarımıza okutmalıdırlar. Her
Türk aydını, Suphi Saatçi gibi
Kerkük’ü başının tacı bilmeli...

Hardasan
Kavim kardaş seninle kavilleştik giderken

Telafer-Mendeli‘de Türkmenden garibi yok

Gözlerim yolda kaldı gelmedin sen hardasan

Öz vatanda horlanmak bu mudur Türkmene hak

Zaman akıp da gitti günler hafta ay derken

Aç artık gözlerini dön de kardaşına bak

Hasret yüz sene oldu gelmedin sen hardasan

Hırsız yurdumu çaldı gelmedin sen hardasan

Ellerine kaldığım ellerimi bağladı

Kardaşına ihanet eden millet onar mı

Din kardaşım dediğim yollarımı bağladı

Sen suyu hapsedersen yanan yangın söner mi

Anamdan öğrendiğim dillerimi bağladı

Söz verip giden evlat öz yurduna döner mi

Yurduma haydut doldu gelmedin sen hardasan

Hayâllerimiz öldü gelmedin sen hardasan

Yadlar bayram ederken özümde ateş yandı

Kurban Türkmen olunca haksızlığa susuldu

Dört yandan gelen zulüm benim dalıma bindi

Kaç katliam yaşadık kaç canımız asıldı

Türkmen‘de hâl kalmadı kocamış kurda döndü

Tomurcuk güllerimiz açamadan kesildi

İtler yüzüme güldü gelmedin sen hardasan

Analar saç-baş yoldu gelmedin sen hardasan

Mazlumlara umuttu tarihte senin adın

Ne zaman isyan etsem “bekle“ dedin “ben varım“

Benim de ecdadımdır senin asil ecdadın

Beklemekten yıkıldı sırt verdiğim duvarım

Ne kadar millet varsa hepsini kucakladın

Ya gel ya da artık sus ben yaramı sararım

Başıma bin dert geldi gelmedin sen hardasan

Umut çiçeğim soldu gelmedin sen hardasan

İlhan ESEN
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Şiir
Öz Fikir
Mehmet Nuri YARDIM
Biz şairlerimizi severiz. Millet
olarak düşkünüz şiire. O mısraların bizi maziye, çocukluk
çağlarına ve geçmiş zamanın
esrarengiz dehlizlerine alıp
götürmesi güzel. Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği tarafından
yayımlanan ve dergiyle birlikte şiir severlere sunulan Şiir
Yıllığı 2014 önemli bir kaynak.
700 sayfalık bir antoloji. Edebiyatımızın muhtelif dönemlerine mühür basmış şairler
yer alıyor yıllıkta. Zafer Acar
tarafından düzenlenen kitap,
Hicret şairimiz “Fikir, aksiyon
adamı ve Kudüs şairi Mehmet
Akif İnan’a rahmet ve dua ile.”
ithaf edilmiş. Bir yıl boyunca
elde/evde tutulması gereken
bir güldeste. Eski şairlerin yeni
sanatçılarla
harmanlandığı
maceralı bir yolculuk. Şiir yıllığı
geleneği, anlamlı ve kalıcı, her
yıl devam ettirilmeli.
        
Suphi Saatçi, Kerküklü şairimiz.
Ötüken Neşriyat’tan çıkan Başımın Tacı Kerkük kitabını
okuyoruz. Sayfaları çevirdikçe
duygu yüklü, hüzün ve gam
dolu şiirler sarıyor bizi. Suphi
Saatçi’nin kitabına bir takdim
yazan Yavuz Bülent Bâkiler
“Vezinli-kafiyeli şiirlere hasret
kaldık” diyor. Çok doğru. Keşke
şair gençlerimiz heceyi de aruzu da öğrenseler, ama yine de
serbest yazsalar. Göreceklerdir ki, ahenge daha çok dikkat
edecek, kelimelerde daha seçiKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

ci davranacaklardır. Saatçi’nin
kitabında çok güzel şiirler var
ama “Sıla Özlemi” hakikaten
beni büyüledi. Okuyalım:
Her taraf sis dağlarsa mor peçeli
Hatıralar geçmişi aralıyor
Memleketim tutsak ve kelepçeli
İçimde dert ruhumsa daralıyor
Canlanıyor gözümde sevdiklerim
Anam babam evimiz mahallemiz
Paylaşırdık arada varsa nemiz
Birer birer göçüyor bildiklerim

Başımın tacı Kerkük
Gökte ayım yıldızım
Yürekte acım sızım
Hem türküm hem de sazım
Başımın tacı Kerkük
İstemem başka diyar
Türkmen’e Kerkük uyar
Olma sen ağyara yar
Başımın tacı Kerkük
Milat Gazetesi, 29.03.2015

Bir bir aktı mevsimler bahar yaz
güz
Paylaşanlar kalmadı ülkümüzü
Söylesin bari birkaç aşina yüz
Hatırlayan olursa türkümüzü
Dost
meclislerinde
Suphi
Saatçi’nin adı anıldığında
hemen Kerkük akla gelir,
Türkmenler hatırlanır. Onun
Türkmen kardeşlerimize dâir
yazdıkları ve anlattıkları ciltleri
doldurur. “Başımın Tacı Kerkük” ise artık neredeyse milli
marş tadında okunuyor. Uzun
şiirin ilk birkaç kıtasını paylaşalım:
Çift hecelik adın var
Doyum olmaz tadın var
Tarihlerde yâdın var
Başımın tacı Kerkük
Her zaman gönlümdesin
Bahçemde gülümdesin
Zikrimde dilimdesin
Yıl/Year 17 السنة
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Başımın Tacı Kerkük
Necat KEVSEROĞLU
Kerkük’ün yetiştirdiği, gözde çok
yönlü ilim adamı, usta mimar,
tarihçi, yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör olan,
rektör yardımcılığı görevinde
bulunan, mimarlık bölümü
başkanlığını üstlenen, bunların
yanında da milletinin sanatını,
folklorunu, genellikle milli kültürünün zenginliğini tanıtan,
anlatan, yazan şair Dr. Suphi
Saatçi’nin “Başımın Tacı Kerkük” adlı yeni şiir kitabı yayımlandı.
102 sayfadan oluşan bu şiir kitabı,
Ötüken Neşriyat tarafından Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da
yayımlanmıştır.
Başımın Tacı Kerkük isimli şiir kitabının sunuşunda ünlü Türk şairi Yavuz Bülent Bâkiler, kitapta
geçen şiirlerin türlerini şöyle
açıklıyor: “Kitapta 38 şiir var.
Bu şiirlerden 13 tanesi 6+5 vezniyle, 10 tanesi 4+4 vezniyle,
10 tanesi 4+3 vezniyle 5 tanesi
de serbest vezinle yazılmıştır”.
Saatçi’nin yazdığı 38 şiire topluca göz atılırsa, yazılan şiirlerde
ilgi çekici temaların işlendiğini
görülür.
Elimizde olan bu şiir kitabı, diğer
şiir kitaplardan farklı bir metotla yazılmıştır. Bu şiirlerde tema
olarak ne aşkın nağmeleri ele
alınmış, ne de baharın vasıfları… Kitapta, şair kendi ülküsü,
inancı olan milli meselelerle
ilgilenmiş, yazdığı şiirlerde hep
mensup olduğu topluma ve
44

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

doğduğu topraklara seslenerek
milli duygularını yansıtan ifadeler kullanmıştır. Çünkü Türkmen
toplumu 100 yıldan beri acı, zulüm, baskı, vahşet sahneleri ve
soykırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Birinci Dünya
Savaşından sonra, Kerkük başta
olmak üzere Türkmeneli bölgesine göz dikenler, zorla ve şiddetle bölgeyi egemenlikleri altına almaya çalışmışlar ve bölge
halkına, yani Türkmenlere türlü
dehşet verici günler yaşatmışlardır. Üzülerek ifade etmek gerekir ki bu baskı ve haksızlıklar
günümüze değin devam edegelmiştir.
Yüce Tanrının Türkmenlere bahşettiği nimete, yani zengin petrol yataklarına göz dikenler ve
emperyalist güçlerle iş birliği
yapanlar, bölgenin bu servetine
el koyarak kendi kasalarına sürmekte ve üstelik bölge halkına
zulmetmektedir.
İşte değerli şairimiz Suphi Saatçi,
Türkmen toplumunun maruz
kaldığı vahşeti, zulmü ve acıları
ele alarak şiirlerine yansıtmıştır.
Şöyle diyor:
Ettiler viran meni
Olmadı soran meni
Tanımaz gören meni
Boynu bükük Türkmen’em
Bir diğer kıtada, diyor ki:
Ben ıraklı Türkmen’im
Her zorluğu aşarım
Boyun eğmem kimseye
Yurdumda hür yaşarım
Yıl/Year 17 السنة
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Biz ki Türkmen’iz
Tarihte yoktur lekemiz
Şanımız şerefimiz gibi
Azizdir ülkemiz
Bu örnekler bize gösteriyor ki, şairin, milletine olan haksızlıklara,
baskı ve zulümlere açtığı isyan
bayrağı, kitaba ayrı bir değer
ve özellik kazandırıyor, diğer
şiir kitaplarından farklı bir renk
katıyor.
Değerli şairimiz, Kerkük’te mazlum bir milletin durumundan
söz ederken, tüm Türkmeneli
bölgelerini sırasıyla ele alarak
durumlarını şiirlerle yansıtmıştır. Türkmen yoğun yerleşim
bölgelerinin karşı karşıya kaldığı
mezalimleri şiirleştirerek, Türk
dünyasına, kardeşlerinin içinde
oldukları durumu anlamlı şiirle
anlatıyor:
Türkmen’em
Oğuz Bayat Türkmen’em
Kerkük Erbil Musul’da
Unutulmuş Türk menem
Kahraman Tuzhurmatu başlıklı şiirinde de, şöyle diyor şairimiz:
Bayram günü battın yasa
Ey kahraman Tuzhurmatı
Güneş doğar etme tasa
Ey kahraman Tuzhurmatı
Altunköprü hakkında da:
Altunköprü başında
Kan damlar gözyaşında
Yüzlerce şehit verdi

Ocak-Mart/January-March 2015 آذار-كانون الثاني

KERKÜK VAKFI

Şom körfez savaşında
Şairimiz, kitabında Türkmen şehitlerini ve özellikle lider kadrosunun şehit edilmelerini “Mahşerin Dört Atlısı” adı altında,
yurdunu, halkını çok seven,
inandıkları ülküleri uğrunda
canlarını veren şehitlerimizin
mücadelesini şu şekilde anlatıyor:
Koçaklama
Koçak derki adım kalsın yadigâr
Üzülmeyin bana yoksa bir mezar
Bize destan yazılmasa ne çıkar
Kerkük üste gezinen bir bayrağım
Elbet bir gün azad olur toprağım
Abdullah Abdurrahman
Göğsünü hep siper etti
Türkmen’e hizmet yolunda
Mum gibi eridi bitti
Türkmen’e hizmet yolunda
Rıza Demirci
Altaylardan gelen budun
Ötüken’de yerin yurdun
Dayandı vermedi ödün
Dönmedi fikirlerinden
Adil Şerif
Türkmen’e yapılan zulmü
Kabul etmedi vicdanı
Göze alarak ölümü
Boş bırakmadı meydanı
Saatçi, Türkmen toplumunun çağdaş tarihinde yetiştirdiği sembol, simge olan ve kültür, sanat
alanında emeği ve hizmeti geçenleri unutmamış, onları da
şiirleştirmiştir. Bu da şairin bir
diğer tekdire şayan yanlarından
biridir. Saatçi, Türkmenlerin ulu
çınarı ve simgesi olan, Bilgin
Ata Terzibaşı’yı, “Olduğu gibi
ve gördüğü gibi olduğunun”
gerçeğini şiirle, şu şekilde anlatıyor:
Türkmeneli’nin hası
Ata Terzibaşı’dır
Edeb ilim yuvası
Ata Terzibaşı’dır
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Sözleri deniz olan
Sohbeti leziz olan
Her yerde aziz olan
Ata Terzibaşı’dır
Hiç gelmesin acığı
Sözümün en açığı
Söz hikmet dağarcığı
Ata Terzibaşı’dır
Türkmeneli bilgini
Dolaşır hep engini
İlim irfan zengini
Ata Terzibaş’dır
Kitaba, ayrı bir değer ve özellik kazandıran, 1935 yılında
Karabağ’dan Türkiye’ye gelmiş
bir ailenin çocuğu olarak, 1935
yılında Sivas’ta doğan avukat,
gazeteci, milliyetçi şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler’dir.
Kitaba yazdığı başyazı, kitap ve
şair hakkında güzel açıklamalar
yapmıştır. Ayrıca, diğer şair ve
edebiyatçılara, aydın kimselere
bir milli yol gösteriyor. Yani şair
milletin büyük acılarını ortaya
koymalı ve anlatmalı, o acıları
şiirleştirmeli, türküsü, tiyatrosu, romanı, hikâyesi yazılmalıdır. Millete sahip çıkma gerekliğini ağabeyimiz yazısında şöyle
vurguluyor:
“Suphi Saatçi, milletimizin, Irak’ta
maruz kaldığı büyük vahşeti,
şiirlerine aksettiren, milletimize sahip çıkan, haksızlık karşısında susmayan asil bir kalem.
Başımın Tacı Kerkük şiir kitabını
bütün Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimiz, çocuklarımıza
okutmalıdırlar. Her Türk aydını,
Suphi Saatçi gibi Kerkük’ü başının tacı bilmeli”...
Başımın Tacı Kerkük
Çift hecelik adın var
Doyum olmaz tadın var
Tarihlerde yadın var
Başımın tacı Kerkük
Her zaman gönlümdesin
Bahçemde gülümdesin
Zikrimde dilimdesin
Yıl/Year 17 السنة
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Başımın tacı Kerkük
Gökte ayım yıldızım
Yürekte acım sızım
Hem türküm hem de sazım
Başımın tacı Kerkük
İstemem başka diyar
Türkmen’e Kerkük uyar
Olma sen ağyara yar
Başımın tacı Kerkük
Değerli ağabeyimiz Şair Yavuz
Bülent Bâkiler başyazısında
Saatçi’nin şiirleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiği için, bu konuda bize daha hiç bir söze gerek
kalmamıştır.
Güzel bir Türkçe ile toplumunun
her yanını, milli vezinle ve yeni
tarzla şiirleştirmiştir. Hocamız,
tüm eserlerinde üstün başarılar
kaydederken, şiirlerinde de o
üstünlüğünü göstermiştir.
Geceli gündüzlü çalışmalarına minnettar olduğumuz değerli Hocamızı tebrik ediyoruz. Kütüphanemizin zenginleşmesinde
büyük katkısı olan Suphi Saatçi
ağabeyimizden daha nice nice
eserler beklerken, başarılar diliyoruz.
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Köşe: Irak Türkmenin Rüyası

Adsız Kahramanlar
Yıldırım HASANZADE
Kerkük Vakfı (İzzettin Kerkük Kültür
ve Araştırma Vakfı)’nın Başkanı,
değerli büyüğümüz ve ağabeyimiz İzzettin Kerkük, 3 Mayıs
2014’te hakkın rahmetine kavuştu.
Irak’ın siyasi şartları uygun olmadığı
için gizli kalsın diye Irak Türklerinin davasına hizmet etmek
gayesiyle makalelerini Sönmez
Ateş takma adıyla yayımlardı.
Yani o zaman rahmetli bir adsız
kahramandı. Ben de yazımı bu
dava adamına ithaf ediyorum.
Her toplumun halk ve de milli kahramanları vardır. Bu halkların,
milletlerin önde gelenlerinin,
liderlerinin sergiledikleri kahramanlıkları, aynı toplumun
veya düşman toplumların aydın
yazarları tarafından tarihe mal
edilmek üzere saati saatine,
günü gününe kaydedilir. Elbette kaydedilmeyenler de olabilir.
İster kaydedilenler, ister kaydedilmeyenler olsun, bu adsız kahramanlar halk dilinde efsaneleşerek nesilden nesle anlatılarak
efsaneleşir. Hiç kuşkusuz bu
kahraman liderlerin başarısının
arkasında kimi adsız kahramanlar da vardır.
Uzun zamandan beridir bu adsız
kahramanlar hakkında bir şeyler
yazmak arzusundaydım. Zira bu
gönüllü kahramanların birçoğuna yürüyüşte, bayrak asmada,
boykotta ve milli organizasyonlarda ve de toplum yararına birçok değişik mahfilde yarıştıklarına tanık oldum.
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Peki, bu adsız kahramanlar ne yapar?
Bana göre her planın her eylemin ve
de her türlü milli faaliyetin perde
arkasında rolleri azımsanmayacak kadar büyük olan bu fedakâr
adsız kahramanlar vardır. Bu
adsız kahramanlar olmazsa, ne
bir milli haykırış ne de bir sosyal faaliyetin başarı kazanması
mümkün değildir. Bunlar bir
karşılık beklemeden partilerin,
vakıfların, derneklerin her türlü
faaliyetlerinde hizmete koşarlar
ama kendilerinden söz ettirmezler. Afiş, resim, döviz asma
yarışına girerler; milli bir varlığın
muhafazası için sabaha kadar
nöbet tutarlar, yemek dağıtırlar,
fuarlarda görev alırlar, sokak ve
caddelerde bayrak asarlar faaliyetin resimlerini çekerler, ama
kendileri o resimlerde yokturlar.
Bütün bunları yapanların adlarından söz edilmedi diye hiç bir
şikâyette bulunmazlar. Elbette
yaptıklarının bir karşılığı vardır.
Bunu toplumun ve Allah’ın rızasını kazanmak için yaparlar.
Baştakiler, başkanlar veya tanınan
kişiler onlar da şüphesiz değerli zatlardır, ama onlar toplum
tarafından tanınmışlardır. Fotoğrafları her yerde görülür, televizyona çıkarlar, devlet adamları yanında görünürler, her
toplantıda onlardan söz edilir;
toplantı yönetirler, yürüyüşte
başta olurlar, nutuk çekerler, her
toplantıda onlardan söz edilir ve
bu önemli şahsiyetler bu şekilde toplumdan karşılık görürler.
Peki, ya adsız kahramanlar, ne
Yıl/Year 17 السنة
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özel olarak fotoğraflarını çeken
olur, ne de toplantılarda onurlandırılıp yaptıklarından söz
ederler. Onlar hizmet eder, çünkü gönüllüdürler.
Yazımı yaşanan örneklerle süslemek
isterim.
İşte bir örnek
Aşağıdaki resme bakın: Türkmen
toplumunun lideri olan Ata
Hayrullah’ın anıtını önemli bir
gün için hazırlıyorlar. Hazırlayanlar adsız genç kahramanlardır. Bu görünen adsız kahramanları anlatmaya hacet yok. Sakın
onların işsiz güçsüz olduğunu
düşünmeyin. Bunların hepsi
okumuş ya lise ya da üniversite
öğrencisidirler. Gerçi işçi de olsalar fark etmez.

Bu da başka bir örnek: Türkmeneli’ndeki gençler, o gönüllü adsız
kahramanlar, yaptıkları karşılıksız fedakârlıklar, bazen örnek
olsun diye başkanları ile birlikte cadde temizlerler. Bu adsız
kahramanlara kim bravo demiş
veya plaket vermiş veya onlarla
röportaj yapmış veya yanlarında
durup resim çekmiştir?
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adları geçen başkanların başarılı
olmaları mümkün olabilir miydi?

Bir önek daha verelim: T.Ö.G.B binasına yine terör kurşun yağdırmış,
ama adsız kahraman gençler
toplumumuzu milli olan seçime
çağırmak için ev ev dolaşıyorlar.
Acaba resimde olanların adlarını
biliyor musunuz?

Aşağıdaki resimde yer alan bu adsız
kahraman gençlere bakınız. Ta
Kerkük’ten İstanbul’a bir haftalık
(DÜNYA HALK OYUNLARI FESTİVALİ 01.09.2013 ) için geldiler,
boy gösterdiler, başarılar sergilediler. Başkan Mardin Gökkaya ile yardımcısı Haydar Bey ve
Türkmeneli’nden gelen Dakuk
folklor ekibi lise gençleri bir hafta boyunca gösteri yaptılar ve
Türkmeneli’ni tanıttılar.
Peki, kim onların bu hizmetine tanıklık etti? Kim bunlara plaket
verdi? Hangi sitede yayınladı?
Acaba bunların diasporadaki
gösterileri bir başarı değil miydi?

Bir de bu ve başka gençler Türkmen
okulunu terör laneti sonucu
okulun her şeyi alt üst olmuştur.
Gönüllü kahramanlar bu okulu
düzeltmiş, temizlemiş ve tamirini üstlenerek geleceğimiz olan
çocuklarımız için hazırlamıştır.

Bu resme bakın, yüzleri bile belli değil, korkusuzca bayrak asılıyor.
Hem de Türkmenelide, hem de
güvenliğin kötü olduğu zamanlarda. Kim bizi tanıtıyor caba?
Mahir Nakip dostum Kardaşlık’ta
(sayı 55, Temmuz–Eylül 2012)
yayınlanan bir makalesinde,
Türkmen Diasporası Gereksiz
Mi? diye dışarda yaşayan sivil
toplum kuruluşu başkanlarını
anlattı ve onlar önemli dedi.
Türkmeneli için çok şey yaptılar,
dedi ve adlarını verdi. Ben de kabul ediyorum, peki adsız kahramanların diasporada hiç mi rolü
yok? Bu kahramanlar olmasaydı
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

meden kendiliğinden gönüllü
olarak yapması, ders alınması
gereken bir örnektir.
Adsız kahramanların bire bir yaşadığım bir olayından söz edeceğim: “Türkmen katliamına son”
adıyla İstanbul’da bir yürüyüş
yapıldı, bu tarihi yürüyüşte herkes kendi resmini hatıra olsun
diye çekti. Bir de dernek için resim çeken bir adsız kahramanla
olan diyalogumu hiç unutmam.
Bu adsız kahramanın dernek için
çektiği resimlerin hepsi panoda
yayınlanmıştı. O resimlere bakıyordum, kendisi de yanımda
duruyordu. Ona sataşmak için
dedim ki “siz yürüyüşte var mıydınız?”.
“Tabii bu resimleri ben çektim”,
dedi.
“Nasıl olur sen resimlerde yoksun
ispatın ne” dedim. Dedi ki

Dışarda olan festivallerde Irak ve
Türkmen bayrağını sallayarak
katılanları ve yürüyüş yapanları
adsız kahramanlar olarak kabul
ediyorum. İşte bir örnek daha:
Aşağıdaki resim Türkmeneli dışında bizi tanıtanlar, bunlar adsız kahraman Türkmen gençleridir .

Ve bir başka örnek daha: Master
alan bir genç, gönüllü olarak
posta işlerinden, dergilerin dağılmasına, makalelerin yazılmasında bıkmadan usanmadan
bu işlere gönül vermesi. Bütün
bunları içten yapması ve bu işler
için her hangi bir karşılık bekleYıl/Year 17 السنة
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“Bak bu resme”, baktım resimde
kalabalık ve Kemal Bayatlı Federasyon Başkanı Irak Konsolosluğu önünde bildiri okuyor, dedim
ki “ne var bunda, sen neredesin”, dedi ki:
“Kemal beye mikrofonu uzatan ve
tutan benim, sadece elim gözüküyor.” Onlarca resim arasında
sadece elin resmi var. İşte yazımın özeti bu ve adsız kahramanların hikâyesi de budur. Örekler
çoktur, yazmadığım o adsız kahramanların hikâyeleri kitaplar
haline gelebilir.
Bütün gönül elçileri olan adsız kahramanlar, hep gönlümüzdesiniz
ve bilin ki kul bilmezse halik bilir. Hapsinize sevgi ve saygılar,
Allah’a emanet olunuz.
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Türkmen Albümünden

Merhum Yunus Hattat
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The Turkmen in Iraq

The Iraqi Turkomans claim to be the
third largest ethnic group in Iraq,
residing almost exclusively in
the north, in an arc of towns and
villages stretching from Tel Afar,
west of Mosul, through Mosul,
Erbil, Altun Kopru, Kirkuk, Tuz
Khurmatu, Kifri and Khaniqin.
Before the war that began in
March 2003, there were anything between 600,000 and 2
million Turkomans, the former
figure being the conservative
estimate of outside observers
and the latter a Turkoman claim.
They are probably descended
from Turkic garrisons or, in the
Shi’a case, fugitives from early
Ottoman control, although they
claim to be descendents of the
earlier Seljuq Turks. Approximately 60 per cent are Sunni, while
the balance are Ithna’ashari or
other Shi’a. Shi’as tend to live
at the southern end of Turkoman settlement, and also tend
to be more rural. Tiny extreme
Shi’a communities (for example,
Sarliyya and Ibrahimiya) exist in
Tuz Khurmatu, Ta’uq, Qara Tapa,
Taza Khurmatu, Bashir and Tisin,
and Tel Afar. The Turkomans,
speak a Turkish dialect, and have
preserved their language (despite a strong linguistic Arabization
policy by Saddam Hussein) but
are no longer tribally organized.
Historical context
Turkoman historical origins in Iraq
are tied, at least in part, to the
role of protectors of the Ottoman empire from tribal raids.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Early Turkomans were settled at
the entrances of the valleys that
gave access to the Kurdish areas, and this historic pacification
role has led to strained relations
with the Kurds.
Under Saddam Hussein the Turkomans were denied cultural,
linguistic or political rights. The
Ba’athists replaced thousands of
Turkoman (and Kurdish) inhabitants of Kirkuk and its environs
with Arabs. In the past, no Turkoman had ever held ministerial office since the foundation
of the state. They have been
subject to purges, including the
systematic removal of all Turkomans holding senior posts in the
Kirkuk oil fields and in the army,
and the assassination of many.
They suffered particularly in
Kirkuk and Tuz Khurmatu when
the 1991 Kurdish uprising was
crushed.
However, although the Iraqi National Turkoman Party (established
in 1988) cooperated with the
Kurdish authorities in the de facto autonomous area, Turkoman
relations with the Kurds were
uneasy. It was the burgeoning
oil industry which drew thousands of Kurdish workers into
Kirkuk at the same time that
some Turkomans were moving
to Baghdad, thereby ending historic Turkoman preponderance
in the 1950s. A similar process
happened in Erbil. In 1959 Kurds
and communists rioted, killing
Yıl/Year 17 السنة
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Turkomans in Kirkuk, an event
which left a permanent scepticism about Kurdish political intentions. During Hussein’s Anfal
campaign in 1988, Turkomans
suffered alongside Kurds. It was
only the fact that the regime in
Baghdad was unquestionably
worse that persuaded Turkomans to cooperate with the Kurdish national movement.
Current issues
Although some have been able to
preserve their language, the
Iraqi Turkomans today are being
rapidly assimilated into the general population and are no longer tribally organized. Tensions
between Kurds and Turkomans
mounted following the toppling
of Saddam Hussein, with such
clashes becoming manifest in
Kirkuk, especially ahead of the
referendum on the city’s future set for late 2007. Turkomans
view Kirkuk as historically theirs and, with Turkish assistance,
have formed the Iraqi Turkman
Front (ITF) to prevent Kurdish
control of Kirkuk. UN reports in
2006 indicated that Kurdish government and Peshmerga militia forces were policing illegally
in Kirkuk and other disputed
areas. These militias have abducted Turkomans and Arabs,
subjecting them to torture. Car
bombs and shootings have claimed the lives of many Turkoman
civilians, as well as targeting ITF
members.
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Turkmen in Iraq have been the victims of violence and intimidation from all sides, whether from
the central government, the
Kurdish government, or Sunni
and Shia militias. In particular,
many Turkmen civilians have
become victims of the conflict
over Kirkuk, an oil-rich city disputed between Kurds, Arabs
and Turkmen. A referendum
was originally scheduled for
2007 to decide whether the city
would remain under the control
of the federal government or be
incorporated into the KRG, but
it has been repeatedly postponed and the status of the city is
still undetermined.
Turkmen organizations have accused the Kurdish authorities,
which exercise de facto authority over many of their areas, of
failing to protect Turkmen civilians and encouraging their displacement. Moreover, the federal government appears unable
to protect Turkmen communities from attack yet refuses to allow Turkmen to form their own
security forces. In particular, the
town of Tuz Khurmatu, home to
a majority-Turkmen population,
has suffered repeated and continuing attacks, most likely perpetrated by Sunni militants.
In early 2013, over a period of only
four months, Turkmen reported
556 attacks in Kirkuk, Salahuddin and Mosul alone. Eighteen
Turkmen were assassinated and
11 kidnapped, and other attacks left 54 killed, 77 wounded
and 87 properties damaged,
including a significant number
of political representatives,
judges, lawyers, policemen and
teachers among those targeted. On 25 June 2013, suicide
bombers targeted a Turkmen
protest camp, killing 27 and injuring 80. On 12 July 2013, an
attack on a coffee shop in Kirkuk
left 30 people dead. On 6 October, a Turkmen school in the
village of Qabak was bombed,
52
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killing at least a dozen children
and the school principal. On 21
October, a bomb was detonated
in a mosque in Kirkuk after Eid
prayers, killing nine people and
injuring 19. On 23 November,
twin suicide bombings in Tuz
Khurmatu killed 12 people and
wounded 75. On 20 December,
a suicide bomber targeted a
group of Turkmen pilgrims returning from Kirkuk, leading to
nine deaths and 25 injuries.
Violence has continued to intensify
in 2014. In January 2014, a series of 14 explosions in the cities
of Kirkuk and Tuz Khurmatu left
20 dead and over 163 injured.
On 28 May, a number of Turkmen houses were bombed in
Salahuddin governorate, killing
four and injuring six. The following day, five Turkmen farmers
were killed near Mosul.
Following the gains made by ISIS
in northern Iraq, members of
the group have been carrying
out campaigns of terror on Shia
Turkmen villages. On 15 June,
ISIS took control of the Turkmen-majority district of Tal Afar
in Ninewa Governorate, where they burnt down numerous
Turkmen homes. An estimated
200,000 people fled the area,
the majority heading to Sinjar.
On 16 June, the villages of Chardaghli, Brawchi, Karanaz and
Beshir were attacked. At least
40 residents were killed and
several thousand displaced. Insurgents reportedly also burnt
down homes, set fire to crops,
stole livestock and blew up Shia
mosques. Human Rights Watch
also reported that ISIS militants
kidnapped 40 Shia Turkmen and
expelled 950 families from the
villages of Guba and Shireekhan. On 21 June, militants attacked the village of Al-Shamsiyat,
abducting 26 Shia Turkmen, and
prompting the displacement of
many families.
Whereas Shia Turkmen have been
Yıl/Year 17 السنة
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the particular targets of attack
by ISIS, Sunni Turkmen have
been killed in apparent extra-judicial executions by Iraqi security forces. According to reports
collected by Human Rights
Watch, 15 Sunni Turkmen prisoners from Tal Afar were taken
by government guards from
the counter-terrorism prison in
Mosul on 9 June on the eve of
the ISIS attack and their bodies
were later found in a ravine next
to al-Karama industrial district.
When ISIS forces entered Sinjar between 2 and 3 August, hundreds
of Turkmen families who had
taken refuge there were displaced for the second time. Upon
reaching the Hazer checkpoint
at the border between Ninewa
and Erbil, many refugee families were kept waiting for days
in the heat by the Peshmerga
forces controlling the checkpoint, with fatalities reported
among children and the elderly.
On 7 August, militants bombed
a Shia mosque in Kirkuk where
many displaced Turkmen families from Tel Afar had taken refuge, killing nine.
A humanitarian emergency of particular intensity took place in
the Turkmen town of Amerli in
Salahuddin Governorate. The
only remaining Shia town in
the area not taken over by ISIS,
the town was under siege from
15 June until 31 August. Water
and electricity services were cut
off, leaving the town’s 20,000
residents to rely on well water.
With food, cooking gas, and medical supplies running out, the
young, the sick and the elderly
were particularly vulnerable.
ISIS subjected the residents to
frequent rocket attacks and periodic attempts to take over the
town. Dozens were reported
to have died, including babies
and pregnant women, before
sufficient humanitarian aid was
eventually delivered.
Source: minorityrights.org
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لم ادعه يكمل كالمه وانما اعتذرت
عن القيام بهذه المهمة على الفور
وأخبرته بأني لم افكر يوما بمنفعة
مالية حينما تطوعت للعمل في مكان
فيه خدمة عامة آلهلي وناسي على
الرغم من ارتباطي بدوامين صباحي
ومسائي في المؤسسة التي أعمل
بها ،وانهيت الحديث معه باقتضاب
وانسحبت ..وكانت تلك اللحظة من
أقسى اللحظات في حياتي المهنية
فغادرت بكل تصميم لينسحب منها
فيما بعد العديد من الكتاب واالدباء
والشعراء المرموقين ...نعم خرجت
ولم أعد الى هناك ..اال بعد سقوط
الديكتاتورية.
وتعود بي الذاكرة الى أن انسحاب هيئة
تحرير «األخاء « أثر عزل الهيئة
االدارية المنتخبة عام  1977قسرا،
قد أدى الى امتناع معظم الكتاب
والشعراء المرموقين من التواصل
والكتابة فيها ،احتجاجا على الواقع
الذي فرض من قبل النظام السابق
لتدخل «األخاء” نفقا مظلما بواحدة
من أسوء فتراتها في انحدارها
النوعي غير المسبوق ،بل الى أدنى
مستوى لها منذ تاريخ صدورها
عام 1961على مستوى مضمونها
الثقافي ورصانة محتواها األدبي،
لتطوي حقبة تاريخية ناصعة
لصحيفة تركمانية مزهرة ،مثمرة،
احتلت مرتبة رفيعة بين المجالت
الثقافية العراقية الرصينة في
استقطابها ألسماء أكاديمية وأدبية
كبيرة ومعروفة على مستوى العراق
أمثال د .مصطفى جواد ،د.صفاء
خلوصي ،د.عناد غزوان ،د.محسن
جمال الدين ،د .يوسف عزالدين،
ناصر الحاني ،هالل ناجي ،مشكور
األسدي ،ومير بصري ،وعابرة
الستقطاب اسماء عربية كبيرة مثل
د.حسين مجيب المصري ،د .إبراهيم
محمد نجا وغيرهم ،الى جانب
انسحاب اسماء كبيرة ومعروفة في
الفكر واألدب والبحث كان على
رأسهم االستاذ عطا ترزي باشي الى
جانب كتاب الخط األول من األدباء
والكتاب التركمان .
نقطة االنحدارهذه سرقت ألق “األخاء”
وحولت معظم صفحاتها الى مديح
53

وتملق للنظام المستبد حيث يصف
الباحث الصحافي د .نصرت مردان
تلك الفترة في بحث له نشر في موقع
موسوعة التركمان تحت عنوان
«شاخت السنوات و( اإلخاء) التزال
مجلة الزمن التركماني” مؤشرا
فيها« :وضع النظام السابق يده على
إدارة النادي في شباط  1977األمر
الذي نتج عنه تدني مستوى المجلة،
وانسحاب أغلب كتابها من الكتابة
فيها”
في تموز عام  ،1979تم اعتقال عضو
هيئة تحرير «األخاء” الدكتوررضا
دميرجي من قبل أجهزة القمع البعثية
وهوعالم واكاديمي ومديرعام،
ليواجه شتى أنواع التعذيب الجسدي
والنفسي وبصورة بشعة جدا ،تعد
األكثر بشاعة ووحشية في التاريخ
االنساني ليقضي شهيدا وهو يذوب
في احد أحواض حامض النتريك
(التيزاب) بدليل عدم تسليم جثمانه
لحد األن ،اذ اعتبر تاريخ /16/1
 1980يوم استشهاده الى جانب
كوكبة من خيرة رجاالت التركمان
وشخصياتها البارزة ،وفي مقدمتهم
رئيس نادي «األخاء” األسبق الشهيد
عبد هللا عبد الرحمن والشهيد د.
نجدت قوجاق والشهيد عادل شريف.
أدركنا فيما بعد بأن جريمة االعدام هذه
كانت مقدمة لحملة تصفية كبرى
بحق التركمان ولعلها محاولة
استخدمت لجس النبض ومواجهة
ردود فعل محتملة من الدولة التركية
لربما خشية أن تبدي تعاطفا مع
التركمان ،ولكن هذه التوقعات
لم تحصل! حينها اطمأن النظام
العنصري الى أن الساحة خالية من
أي مدافع عن هذا المكون المدني
األعزل ،ليشرع بفتح أبواب الجحيم
على التركمان في منهج مبرمج
لزج اآلآلف من رموز التركمان
وشبابهم في السجون والمعتقالت
واعدام آآلف آخرين منهم تباعا في
كركوك وطوزخورماتو وتسعين
وبشير وألتون كوبري وتازة وتلعفر
وداقوق وكفري وأمرلي وفي
سائر المدن والقصبات التي يقطنها
التركمان.
وعودة الى «األخاء” فمن غريب
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أمرنا وعجيب مواقفنا بأن أيا من
الهيئات التي استلمت مهام ادارة
تحرير مجلة «األخاء” بعد رحيل
النظام االستبدادي في  ،2003وال
أعفي نفسي من المسؤولية كوني
كلفت بادارة تحرير عدد واحد
منها عام  2007فلم تتصدى أي
من المؤسسات السياسية او المدنية
او الحقوقية او المهنية للدفاع عن
مظلومية عميد ثقافي نبيل أسس مكتبة
ثقافية وصار أبا حنونا للجامعيين
الفقراء القادمين من المحافظات في
الجانب االنساني وسخر خبراته
العلمية وحياته العملية لخدمة البالد
وتثقيف األجيال وفي أكثر من مجال
في الجانب الوطني والمهني ،ولم
نلمس أدنى جهد ومن اية مؤسسة
حقوقية كانت ام انسانية او مهنية
في توجيه حتى رسالة واحدة الى
المنظمات االنسانية المحلية والدولية
واالممية للتحقيق بجرائم النظام
بحق عضو تحرير األخاء السابق
الشهيد د .رضا دميرجي ،ومن
المؤسف حقا والمخجل ايضا عدم
قيام جهة ما برفع شكوى تطالب
بجثمان الشهيد أوالتقصي عن
أسباب تغييبه بهذا الشكل البشع أو
حتى معرفة االشخاص الذين يقفون
وراء اعتقاله واعدامه! وهو تقصير
اليمكن تبريره أو التسامح ازاءه،
والعتب موصول الى نخبنا السياسية
ومنظماتنا االنسانية التي تتحمل
مسؤولية كبيرة في التماهل والتغافل
عن جريمة اعدام دميرجي وغيره
من ضحايا النظام .
من هنا ارفع صوتي الى السيدين محمد
مهدي البياتي وزير حقوق االنسان
والسيد أرشد الصالحي رئيس لجنة
حقوق االنسان في مجلس النواب
للقيام بفتح ملف عن جريمة اعدام
الشهيد دميرجي ...هذه الشخصية
العراقية متعددة المواهب والقدرات،
االكاديمي
المثقف،
العالم،
المتخصص ،الخبير النادر بالغابات،
المدير العام ،وعضو هيئة تحرير
مجلة “األخاء” كعينة من عينات
المجتمع التركماني ونموذج ناصع
للعقل العراقي المظلوم ...فهل من
استجابة ؟
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ليلة القبض على “األخاء”
من حوادث الصحافة التركمانية
زاهد البياتي
دعوني استثمر” الحوادث” بمناسبة
الذكرى الرابعة بعد المائة لصدورها
كأول صحيفة تركمانية في كركوك
للهروب الى الماضي القريب ،نظرا
للتراجع المؤلم الذي تعانيه صحافتنا
المقروءة بعد قرن من الزمان والتي
ال يمكن ع ّدها اكثر من مجرد نشرات
مدرسية ! مع االعتذار المسبق لكل
الجهود المخلصة المبذولة ،ولوال
صحافتنا االلكترونية وناشطونا
الذين يبذلون جهودا فردية مضنية
لكنا اليوم في واقع آخر..

أكثر تشنجا ورهبة وتوترا ،وكأن
الرعب يتجول في أرجائها ويتمدد
حتى القسم الداخلي القريب منها في
العيواضية ليثير قلقا وصداعا للطلبة
ويشغلهم عن دراستهم مما دعا
البعض منهم الى المغادرة واالنتقال
الى اماكن اخرى للخالص من حالة
الهلع التي انتابتهم ،وصارالصمت
الرهيب يسكن المكان واالنسان معا
ليلقي بظالله على كل ما يدور هناك،
فلم يعد يسمع ضجيجهم وجلبتهم
كسابق عهدهم ..

بضع سنين حيث كنت امارس فيها
عملي الصحفي التطوعي دون مقابل
بهدف تقديم خدمة صحفية لدعم ثقافة
الوطن والمواطن قدر المستطاع،
الى جانب مراجعتي لبعض المواد
التي كان يكلفني بها عضو هيئة
التحريرالراحل أ.احسان صديق
وصفي رحمه هللا أو سكرتير المجلة
أالستاذ حبيب الهرمزي 1اطال هللا
في عمره وكالهما اضطرا للرحيل
الى المنافي فيما بعد ،خشية البطش
بهما !

في محاولة لتدوين ذكرياتي الشخصية
األليمة عن ليلة القبض على «
األخاء « من قبل النظام االستبدادي
السابق  ..وشهادة للتاريخ أكتب عن
تلك الليلة السوداء التي ال يمكن
نسيانها حين أنقض أزالم النظام
االستبدادي السابق على العزيزة
«األخاء” وبطريقة مخابراتية متقنة
وعبر أدوات وضيعة من ابناء
التركمان الذين أرتضوا ألنفسهم
أن يكونوا مطيّة لتنفيذ الخطط
الجهنمية بهدف اعدام خيرة رجاالت
التركمان وعينة شخصياتهم الوطنية
الشريفة التي كانت مقدمة الرتكاب
مجازر اكبر ولحملة قمع اوسع،
مقابل الحصول على بضعة دنانير
او لقاء منصب ثانوي زائل على
كرسي دوّار  ..سبق ذلك موجة من
الحرب النفسية وبث االشاعات عن
اعتقاالت افتراضية بحق شخصيات
مؤثرة ومهمة بين النخب االجتماعية
واألوساط الثقافية التركمانية
واستشعار وجود مندسين وعيون
ترصد كل حركة وما يجري في
بناية “نادي األخاء التركماني” وما
حولها في ظل أجواء متصاعدة بدت

ثمة سيارات غريبة مريبة ،متوقفة هنا
وهناك في الطريق الرابط مع منطقة
الكرنتينة قرب باب المعظم ..الهمس
يطغو على الكالم  ..والحقائق تلتبس
مع موجة االشاعات ،والوقائع تخطو
ببطء شديد ،مرة يرد خبر عزل كل
الهيئة االدارية المنتخبة للنادي،
واخرى تتحدث عن ازاحة الزعيم
عبدهللا عبدالرحمن ،وثالثة تنفيهما،
وخبر آخر يعلن غلق النادي نهائيا،
اال ان برح الخفاء وانكشف الغطاء
بصدور أمر رسمي من السلطات
البعثية ،بتنصيب الدكتور صبحي
كمال حسون رئيسا لهيئة اجبارية
موالية للسلطة! بعد عزل الهيئة
االدارية المنتخبة السابقة ..

وجدت مكتب « األخاء « مغلقا
فأخذني الذهول والريبة لدقائق ولم
أفق اال على صوت مدير حسابات
واشتراكات المجلة السيد تحسين
بهجت الذي قطع صمتي وأخبرني
بأنه يود التحدث معي بموضوع
مهم ،فهمس بأذني واالرتباك واضح
على مالمحه ليخبرني بأن الدكتور
صبحي كمال حسون اصبح رئيسا
لتحرير” األخاء « على خلفية
تنصيبه رئيسا للنادي وخاصة حين
علم بمدى نشاطي ودوري في المجلة
(على حد قول بهجت) فانه يرغب
باستمراري في ادارة القسم العربي
ولكن ليس بالمجان كما في السابق
وانما لقاء راتب محترم

في ظل تلك األجواء الملبّدة بالغيوم
القاتمة وجدت نفسي اشق طريقي
نحو مكتب المجلة الكائن في الغرفة
الصغيرة المطلة على حديقة النادي
لغرض تسليم المواد الصحفية
المنجزة من قبلي في بيتي من
مقاالت وزوايا للقسم العربي لغرض
تسليمها الى هيئة التحرير في «
األخاء « كما تعودت على ذلك منذ

 - 1افادنا االستاذ حبيب الهرمزي بمعلوماته
حول هذه النقطة بالقول  :ان آخر عدد صدر
من مجلة “األخاء” قبل االستيالء عليها
كان العدد 7و  8للسنة ( 16تشرين الثاني
– كانون األول  ،)1976وان رئيس تحرير
المجلة في تلك الفترة كان المرحوم فخرالدين
محمد امين اركيج ،وكان سكرتير التحرير
المرحوم احسان صديق وصفي ،بينما كانت
هيئة التحرير مؤلّفة من الشهيد الدكتور رضا
دميرجي وحبيب الهرمزي.
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صفوت معلومة اخرى في هذا
السياق عن تخليد والده ذكرى
الشاعر العراقي جميل صدقي
الزهاوي بصنع تمثال رائع له في
عام .1936
ويظهر ان ابداعات الفنان فتحي
صفوت لم تقتصر على انجازاته
في مجال النحت ،بل تع ّدت ذلك
الى ابداعه في مجال الرسم
ايضا ،وعقده عالقات طيبة مع
اوائل الرسامين العراقيين امثال
عبد القادر الرسام والحاج محمد
سليم وشوكت سليمان ومع الجيل
الجديد الذي تالهم ،وان بعضا
منهم كانوا من طالبه مثل الرسام
الشهير عطا صبري ،وانه شارك
مع رسامين آخرين من مشاهير
الرسامين في تأسيس جمعية بإسم
(جمعية اصدقاء الفن) التي كان
من بين نشاطاتها اقامة معرض
جماعي يشمل ما انجزه اعضاء
الجمعية من اعمال فنية .ويعلمنا
المؤلف ان نشاط فتحي صفوت
تحوّل عام  1957من النحت الى
الرسم بسبب األزمة القلبية التي
55

اصابته والتي اجبرته على تجنّب
الجهد البدني الذي يتطلّبه العمل
في النحت.
ويبرز لنا المؤلف جانبا آخر من
اهتمامات الفنان فتحي صفوت
قيردار ،وهو اسهامه في اوائل
ايام شبابه في تحرير بعض
الصحف التي كانت تصدر آنذاك
ومنها صحيفة «حوادث” في عام
 1911وجريدة «معارف” التي
كان الفنان فتحي صفوت بين
محرريها ،ونشره قصصا في عدد
من الصحف.
انتهت حياة هذا الفنان المبدع عام
 1966بعدما اشت ّد به المرض
فسافر الى مدينة استانبول للراحة
واالستجمام ،وهنالك وافته المنيّة
في الحادي عشر من تموز /يوليو
من ذلك العام .ويحتوي الكتاب في
صفحاته األخيرة على نصوص
رسائل التعزية التي وردت الى
كبير العائلة المرحوم نجدت فتحي
ّ
(المتوفى بتاريخ 19
صفوت
كانون األول /ديسمبر من عام
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 )2013من عديد من اصدقاء
الفنان ومحبيه من امثال كامل
الجادرجي والدكتور بديع شريف
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
آنذاك وعبد القادر الكيالني سفير
العراق في الباكستان ومصطفى
كامل ياسين ممثل العراق في
مكتب األمم المتحدة بجنيف
وسامي الصقار سفير العراق في
يوغسالفيا وطالب جميل رئيس
مجلس الوحدة االقتصادية العربية
في جامعة الدول العربية وكثيرين
غيرهم .كما ادرج المؤلف صورا
ملونة لسبع لوحات مرسومة
بااللوان المائية بريشة الفنان
فتحي صفوت قيردار كنماذج ّ
تدل
على ذوقه الفني الرفيع.
وتأتي اهمية هذا الكتاب في القائه
الضوء على فنان تركماني عراقي
ساهم في اغناء فن النحت والرسم
في العراق وتتلمذ على يديه جيل
من الفنانين من رسامين ونحّ ات
وخدم بلده ووطنه بذلك ايما خدمة،
مما يشكر عليه المؤلف االستاذ
نجيد فتحي صفوت اجمل الشكر.
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الثالثينيات من القرن الماضي
وتمثال الشاعر الفيلسوف جميل
صدقي الزهاوي سنة ،1935
وتمثال التربوي الكبير علي
مظلوم الذي نال وسام الرافدين
سنة  ،1936وكلها انجازات تمت
قبل ان يولدوا للحياة!”.
ّ
محق تماما في
والواقع ان المؤلف
تقييمه هذا ،فقد سبق ان لمست
خالل دراستي لحياة وفن «فتحي
صفوت قيردار” ليكون جزءا من
صفحات كتاب يجري اعداده من
قبلي قد يرى النور في المستقبل،
لمست هذا التجاهل الغريب من
فنانين ونحاتين وادباء وكتّاب
بارزين لجهود الفنان الكبير فتحي
صفوت قيردار.
فقد وجدت ان متحف الفنانين الرواد
العراقي لم يحتو على اي عمل
من اعمال الفنان فتحي صفوت،
مثلما تم تجاهله تماما في المطبوع
الخاص بالمتحف الذي صدر عن
دائرة الفنون التشكيلية عام 1988
 .وكذلك لم يرد اسم فتحي صفوت
في كتاب (تأمالت في الفن
العراقي الحديث) للناقد والكاتب
الجاد نوري الراوي  .وتجاهله
ايضا شوكت الربيعي في كتابه
( لوحات وافكار) وكتابه (الفن
التشكيلي في العراق).
كما ان نزار سليم لم يتطرق بدوره
الى فتحي صفوت في كتابه (واقع
الحركة الفنية التشكيلية العراقية)
المطبوع عام  1973على هامش
المؤتمر االول للفنانين التشكيليين
العرب ،مثلما تجاهله شاكر حسن
آل سعيد في كتابيه (البيانات الفنية
في العراق) و (فصول من تاريخ
الحركة التشكيلية في العراق).1
ورغم البراعة الفائقة للفنان فتحي
صفوت في فن النحت ،فان من
 - 1انظر :عامر حنا فتوحي ،محنة الفن
التشكيلي العراقي  ...محنة العراق – الغاء
اآلخر بين األمس واليوم ،مقال منشور في
موقع  kaldya.netااللكتروني.

دواعي العجب ان العشرات
من الكتاب الذين تناولوا نحاتين
عراقيين بارزين في فن النحت
من امثال جواد سليم وخالد الرحال
ومحمد غني حكمت واسماعيل
فتاح ،خلت بحوثهم من االشارة
الى النحات الفنان فتحي صفوت
قيردار.2
وينقل لنا المؤلف االستاذ نجيد فتحي
صفوت معلومات شيّقة عن
اهتمامات الفنان فتحي صفوت
لشخصيات
تماثيل
بانجاز
عراقية معروفة تخليدا لمكانتهم
وخدماتهم للبالد ،وكونه صنع
 انظر على سبيل المثال المقاالت2
المنشورة على موقع “ موسوعة الفن التشكيلي
العراقي “ www.iraqfinaert.com
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في عام  1933تمثاال للملك
فيصل األول من مادة الصلصال
وعرضه في المعرض الزراعي
الصناعي الذي اقيم ببغداد في ذلك
العام ،وكيف ان امانة العاصمة
استحسنت التمثال وكلّفته بصنع
عدة نسخ منه لتعرض في األماكن
المهمة والقاعات الرسمية ،وان
لجنة التحكيم اختارت عمله هذا
لنيل الجائزة الذهبية األولى في
ذلك المعرض ،وان فتحي صفوت
انجز تمثاال آخر للملك غازي،
كما انجز صنع خمسمائة نسخة
من شعار الدولة العراقية بطلب
من وزارة االشغال في عام
 ،1935وان الشعار بقي مثبّتا
على واجهات البنايات الرسمية
حتى قيام النظام الجمهوري في
البالد .ويعطينا االستاذ نجيد فتحي
ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /

56

KERKÜK VAKFI

اللطيف نوري والدكتور عبد
هللا الدملوجي وتوفيق الدملوجي
ورشيد عارف ،اضافة الى رموز
العلم واالدب والجيش والسياسة
الذين منهم العالمة محمد بهجت
األثري والمؤرخ احمد سوسة
والشيخ امجد الزهاوي والدكتور
علي الوردي وحسن تاتار
والدكتور فائق شاكر والشاعر
نعمان ماهر الكنعاني ومدحت
الجادر وناجي طالب ورفيق
عارف وسامي فتاح وغازي
الداغستاني وبطل معارك فلسطين
عمر علي ونور الدين محمود
واحمد الجلبي والدكتور اياد
عالوي وكثير غيرهم.

السياسية في العراق او عملوا
في مناصب مهمة في الجيش
العراقي كانوا قد درسوا في هذه
الدار ومنهم عبد الكريم قاسم
واحمد حسن البكر وطاهر يحيى
وخير هللا طلفاح وحمودي مهدي
وصالح عبد الوهاب والدكتور
عدنان الدليمي وغيرهم.
ويعطي المؤلف في كتابه هذا شرحا
مفصال لحياة والده الفنية ولمشغله
الذي كان ينتج فيه روائع اعماله
والواقع في داره الكائنة في شارع
طه بمحلة نجيب باشا في بغداد،
ويضيف انه «كان يتربّع في شرفة
تلك الدار تمثاالن من صنع والده،
األول ألسد بالحجم الطبيعي وآخر
ّ
متحفزان
لكلب حراسة ،وكأنهما
لحراسة الدار”! ويعطي المؤلف
57

معلومات مفصلة عن شارع طه
الذي بنى فيه والده دارا وسكن فيه
مع عائلته منذ الثالثينات من القرن
الماضي ،والطريف ان المؤلف
يبيّن ان هذا الشارع سمّي بإسم
(طه الهاشمي) رئيس الوزراء في
العراق في االربعينات من القرن
الماضي والذي كان اول من بنى
دارا لنفسه في بداية الشارع،
وان هذا الشارع اضحى معروفا
وتتداوله األلسن بهذا اإلسم رغم
ان امانة العاصمة اطلقت عليه
رسميا اسم (شارع الخنساء)!
ويعطي الكاتب معلومات عمن
سكنوا في هذه المحلة في تلك
الحقبة ومنهم  :مصطفى العمري
وطه الهاشمي وكامل الجادرجي
وخليل كنة وناجي األصيل ومحمد
نجيب الربيعي وجمال بابان وعبد
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يستعرض المؤلف في كتابه اإلبداع
الفني للنحات الكبير «فتحي
صفوت قيردار” ،ويصف نتاجه
الفني بالتج ّدد ومواكبة العصر
وسعيه «ليجعل المجتمع يتقبّل
ويتذوّق فن النحت بعد ان كان
الخط العربي والرسم الكالسيكي
هو التعبير الفني الوحيد لدى
عامة الناس ،خاصة لما كان ينظر
الى النحت على انه ضرب من
اإللحاد!” .ويضيف المؤلف بان
فتحي صفوت دأب على انجاز
الكثير من االعمال وعرضها
على المجتمع البغدادي انذاك وانه
«شارك في المعارض الجماعية
ومعارض النشاط االجتماعي
والجمعيات الخيرية كجمعية
األم والطفل واالتحاد النسائي
العراقي عند اقامته المهرجانات
والمعارض السنوية” .ويستنكر
المؤلف ما ذهب اليه البعض
من الفنانين والباحثين من ان
تاريخ الفن العراقي بدأ بعودة
الموفدين في بعثات الى خارج
الوطن في اواخر االربعينات
من القرن الماضي ،وان تاريخ
فن النحت العراقي المعاصر بدأ
بعودة هؤالء الشباب من البعثات،
ويعلّق المؤلف على هذه التقييمات
الخاطئة بالقول « :اذن من الذي
نحت تماثيل ملوك العراق في
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وكيل وزارة الخارجية االسبق،
وخالد السامرائي سفير العراق
في سلطنة عمان سابقا .ويصفه
احد طالبه في بداية الثالثينات
من القرن الماضي وهو الدكتور
محمد ناصر وزير التربية االسبق
« ان فتحي صفوت قيردار كان
ّ
ويهذبنا ويشحذ نفوسنا
يعلّمنا
وينمّي ذوقنا ويغرس حب الوطن
واالخالق الفاضلة في نفوسنا”.
تبرزاهمية هذا الكتاب في تناوله
سيرة وفن هذا الفنان القدير الذي
يعتبر من ابرز رواد الفن في
النحت والرسم بالعراق ،وكونه
استاذ جيل الفنانين الذين برزوا
منذ أربعينات القرن الماضي،
بحيث انه استحق الجائزة األولى
والوسام الذهبي ألحسن عمل
تشكيلي بين اللوحات التي شارك
فيها اصحابها من ابرز الفنانين
العراقيين في المعرض الصناعي
الزراعي الذي أقيم ببغداد عام
 .1931اما في مجال فن النحت
 ،فقد كان ايضا من ابرز النحاتين
في االربعينيات والخمسينيات من
القرن الماضي .فقد انجز عشرات
التماثيل التي ال زالت محفوظة
في دور اصدقائه ومعارفه .اما
أهم تماثيله التي انتجها والتي
ذاع صيتها في الثالثينيات
واالربعينيات من القرن الماضي،
فهو تمثال الشاعر العراقي الكبير
جميل صدقي الزهاوي ،وتمثال
المربي الكبير علي مظلوم الذي
منح له وسام الرافدين تقديرا
لخدماته الجليلة في التعليم ،وتمثال
الملك غازي األول الذي نحته
بعد مقتل الملك في حادث السيارة
المعروف ،ومجسّ م شعار الدولة
العراقية .وانهى الفنان نشاطه
في النحت بانجاز تمثال نصفي
لشخصه كان محفوظا لدى عائلته
ببغداد ثم جرى نقله الى العاصمة
األردنية حيث تم حفظه في دار
ابنه الباحث والدبلوماسي الكبير
المرحوم نجدت فتحي صفوت،

ناهيكم عن تدريسه لعدد كبير من
الفنانين المعروفين من امثال عطا
صبري وحافظ الدروبي ومحمد
غني حكمت وغيرهم.
يذكر المؤلف بصدد سيرة حياة الفنان
فتحي صفوت انه كان مدرسا
للرياضة البدنية في المدرسة
السلطانية عند نشوب الحرب
العلمية األولى ( ،)1914وانه
الّف كتابا انذاك بعنوان (التربية
البدنية وااللعاب المدرسية) ،وانه
استدعي خالل الحرب للخدمة
االلزامية وشارك في الحرب
بجبهة فلسطين ووقع اسيرا
بيد القوات البريطانية وقضى
مدة اسره في معسكر يقع في
االسكندرية بمصر ،وانه مارس
التصوير الفوتوغرافي وهو في
المعسكر حتى انه اشتهر بإسم
«فوتوغرافجي فتحي كركوك”،
وانه عاد الى استانبول بعد اطالق
سراحه اثر انتهاء الحرب حيث
التحق بالدراسة في دار المعلمين
التركية التي كان مديرها االستاذ
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ساطع الحصري ،وانه عيّن بعد
تخرجه مدرسا للرسم واالعمال
التشكيلية في نفس المدرسة ،وكيف
انه تخصص في فن النحت على
يد اساتذة تم استقدامهم من المانيا،
وان االستاذ ساطع الحصري
عمل على استقدامه للعراق ليكون
مدرسا للفن التشكيلي في معهد دار
المعلمين الذي اسسه الحصري
ببغداد انذاك.
ويستطرد المؤلف في كتابه ليشير الى
تربية فتحي صفوت ألوالده خير
تربية ،ويذكر بذلك لمحة عن حياة
ونشاط نجدت فتحي صفوت االبن
البكر للفنان ولمحة موجزة عن
حياته هو ،بل ويسرد الكاتب ما
رواه له والده فتحي صفوت عن
والده التاجر «سعيد جلبي قيردار”
وسفره ألغراض تجارية الى
انكلترة .وينقل المؤلف ذكرياته
عما رواه له والده عندما كان
مدرسا في «دار المعلمين األولية”
ببغداد وان العديد من السياسيين
والعسكريين ممن تسلموا السلطة
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قراءة في كتاب

فتحي صفوت
رائد فن النحت في العراق
حبيب الهرمزي
في اواخر عام  2014صدر عن
المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ببيروت كتاب قيّم من
تأليف االستاذ نجيد فتحي صفوت
بعنوان « فتحي صفوت – رائد
فن النحت في العراق” .ويتناول
الكتاب سيرة حياة النحات العراقي
التركماني الشهير «فتحي صفوت
قيردار” ،مع توضيح واف للحركة
الفنية ابّان العهد الذي عاشه هذا
الفنان القدير .يقع الكتاب في 340
صفحة من القطع المتوسط ،وهو

مطبوع طباعة انيقة على ورق
صقيل ،ويغلّفه غالف رائع بخط
الخطاط العراقي القدير وسام
شوكت.
والواقع ان النسخة التي بين يديّ من
هذا الكتاب الذي ّ
تفضل المؤلف
الي هي
مشكورا باهداء نسخة منه ّ
ّ
المنقحة والمزيّدة
الطبعة الثانية
منه ،مما ّ
يدل على مدى اهتمام
المؤلف الفاضل باستكمال كافة
الجوانب التي تعرض فن النحات
القدير الذي يتناول سيرته فيه.
وتأتي اهمية الكتاب في ان المؤلف
نجيد فتحي صفوت هو ابن الفنان
القدير فتحي صفوت قيردار ،ولذا
فانه ّ
تمكن من تسطير معلومات
وافية جدا عن حياة والده وفنه
وسيرته الذاتيةّ ،
ومكن له ذلك من
تزيين الكتاب بحوالي  90صورة
فوتوغرافية تعكس مختلف حياة
الفنان فتحي صفوت بما فيه حياته
العائلية ونشاطاته الفنية واألدبية.
واالستاذ نجيد فتحي صفوت
الذي هو مؤلف هذا الكتاب
دبلوماسي قدير عمل في وزارة
الخارجية العراقية فترة طويلة،
وكان من المع رجال السلك
الدبلوماسي في عهده .وهو
يقول عن نفسه في تقديمه لهذا
الكتاب «واكبت اعماله – اي
اعمال والده – ومنجزاته في فن
النحت منذ طفولتي وحتى نهاية
األربعينيات ،عندما غادرت
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العراق ملتحقا بالخدمة الخارجية
لمزاولة وظيفتي الدبلوماسية”.
يحتوي الكتاب على مقدمة كتبها
األخ األكبر للمؤلف الكاتب
والباحث واألديب والدبلوماسي
البارع المرحوم االستاذ نجدت
فتحي صفوت األبن األكبر للفنان
الراحل «فتحي صفوت قيردار”،
بينما سرد المؤلف في تمهيده
للكتاب لمحة مختصرة عن تاريخ
فن النحت في العراق في بدايات
العهد الملكي وغياب الوعي الفني
فيه في تلك الفترة ،منوّها باإلسهام
الفعّال لفتحي صفوت في الحركة
الفنية بالعراق .لم يقسم المؤلف
الكتاب الى ابواب او فصول ،بل
ّ
فضل ان يضع عناوين للمواضيع
التي تناولها في كتابه ،بعد ان
ادرج نص خطاب للنحات العراقي
الكبير «محمد غني حكمت” بخط
ّ
يوضح فيه كيفية تعارفه
يده،
باستاذه في فن النحت «فتحي
صفوت” ،ودراسته على يديه في
معهد الفنون الجميلة ببغداد ،والذي
يصف استاذه في نهاية خطابه بانه
« كان فنانا رساما ونحّ اتا واستاذا
ومعلما  ...وانسانا” ،وبانه كان
من اوائل الذين ساهموا في بناء
الفن التشكيلي العراقي .ويحتوي
الكتاب على انطباعات لعديد
من طالب فتحي صفوت خالل
خمسينيات القرن العشرين،
ومنهم الدكتور محمد الدوري
السفير والممثل الدائم للعراق في
االمم المتحدة ،ونوري الويس
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على مدينة تلعفر ،إضطر
التركمان القاطنون فيها على
الهرب منها و التوجه إلى مختلف
المناطق األخرى و ال سيما
المناطق الشمالية حيث صاروا
يعيشون في المخيمات.
و ذكر رئيس الجبهة التركمانية
العراقية أرشد الصالحي أن
الوضع في مدينة تلعفر متدهور
جداً وان المشاكل فيها تزداد تفاقما
يوما بعد آخر.
ً
فضال عن جميع هذه األزمات
و
اإلنسانية إضطر التركمان على
مواجهة أزمة سياسية أيضاً في
البالد.
فقد حذر الصالحي من إحتمال

تعرضهم لخيبة أمل بشأن تمثيل
التركمان في الحكومة العراقية
التي ستتشكل.
المصدر :قناة تي أر تي العربية هولندا
تتحرك رسمياً إلنقاذ اآلالف
“التركمان” المختطفين لدى
“داعش”
تحركت هولندا رسمياً إلنقاذ اآلالف
من العراقيين التركمان ،بينهم
نساء مختطفات وأطفال عند تنظيم
«داعش” تعقباً إلحصائية كشفتها
وكالة “سبوتنيك” عن إبادة أبناء
هذه العرقية.
وقالت الوكالة الروسية إن السفيرة
الهولندية في بغداد جينيت سيبن،
عرضت على مؤسسة إنقاذ
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التركمان العراقية ،استعداد بالدها
لتقديم المساعدة في تحرير أكثر
من  400مُختطف عند “داعش”
من أبناء العرقية التركمانية.
وقال رئيس المؤسسة التركمانية،
على البياتي ،إن السفيرة الهولندية
أبدت رغبة بالدها لتقديم
المساعدات اإلنسانية لـ 250ألف
عائلة تركمانية نازحة قسرا من
المناطق الشمالية ،إثر عنف تنظيم
“داعش”.
وأضاف البياتي أن السفيرة كشفت
أيضا نية بالدها ،للمساعدة في
تسهيل تحرير  400تركماني
غالبيتهم من النساء واألطفال،
مختطفين عند “داعش”.
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التركمان العراقيون يعانون من مأساة
إنسانية
جريدة المصري اليوم
التركمان قلقلون من إعتزام البيشمرجة
على عدم الخروج من كركوك
ال يرغب التركمان العراقيون في
تكرر المآسي التي عاشوها في
عهد صدام حسين .
وبعد إضطرار عشرات اآلالف
من التركمان على النزوح
من منازلهم في تلعفر وطوز
خو ر ما تو و ا لمو صل جر ا ء
تهديدات تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق و الشام (داعش) يشعر
التركمان في مدينة كركوك بالقلق
من عيش مأساة مماثلة.
و أعقاب إستيالء أفراد تنظيم
(داعش) على مدينة الموصل
و توجيه وجهتهم صوب مدينة
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كركوك ،كان الجيش العراقي
قد هرب من المدينة التي سيطر
عليها إثر ذلك أفرادالبيشمرجة
األكراد.

أرشد الصالحي أن مجيء أفراد
البيشمرجة إلى كركوك ألغراض
أمنية هو أمر طبيعي ،غير أنه
أعرب عن قلقهم من وجود
أغراض سياسية لهذا اإلجراء.
و أفاد الصالحي بأنهم يشعرون من
اإلمتعاض من إطالق تصريحات
فرض األمر الواقع في منطقة
حساسة من قبيل كركوك.

وكان أفراد البيشمرجة في بداية
األمر بمثابة ضمانة لألمن بالنسبة
للتركمان ،غير أن لجوء اإلدارة
الكردية اإلقليمية في شمال العراق
إلى اإلعالن بأن قوات البيشمرجة
سوف لن تخرج من مدينة كركوك
موطن التركمان منذ مئات السنين،
أثار قلقاً جديداً لدى التركمان.

و أكد أرشد الصالحي على ضرورة
حل مسألة كركوك من خالل
تحويلها إلى إقليم ذاتي إستناداً

به
أدلى
تصريح
وفي
لمراسل مؤسسة اإلذاعة و
التركية ذكر رئيس
التلفزيون
الجبهة التركمانية العراقية

الى الوفاق واالرادة المشتركة.
هذا و يواجه التركمان في ذات
الوقت من أزمة إنسانية خطيرة.
فمع سيطرة أفراد تنظيم (داعش)
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من الموصل وتسليم إدارتها
له .وبعد مرور ستة أيام
على هذا الطلب تم رفع العلم
البريطاني في الموصل .وفي
 10أكتوبر/تشرين األول
عام  1922أعلن االنتداب
البريطاني على العراق بعد
اتفاق الجانبين على ذلك .وفي
 20نوفمبر/تشرين الثاني عام
 1922انعقد مؤتمر لوزان،
وتم التوقيع على االتفاقية في
 24أغسطس/آب .1923
وبعد  3سنوات تم التوقيع في
أنقرة بتاريخ  5يونيو/حزيران
عام  1926على اتفاقية
الحدود وحسن الجوار بين
بريطانيا والعراق وتركيا .إال
أن أيا من االتفاقيتين لم تحدد
أية ضمانات قانونية لحقوق
التركمان في العراق .ويمثل
التركمان حاليا جبهة التركمان
التي تأسست عام 1995
بانضمام عدد من المنظمات
واالجتماعية
السياسية
التركمانية .وحاليا تشكل
كركوك شمالي العراق مركزا
ألغلبية تركمانية.
عدد التركمان
”عملت األنظمة التي توالت على
الحكم في العراق منذ 1957
وإلى يومنا الراهن على
تغيير الواقع السكاني لمناطق
االستيطان التركمانية إضافة
إلى تغيير وحداتها اإلدارية”
ظل عدد التركمان في العراق
سرا من األسرار ،ال يجوز أن
يطلع عليه أحد وبشكل يعكس
سياسات التصفية ضدهم .فلم
يتم تثبيت عددهم حتى اآلن

في إحصائية محايدة ،مثلما هو
الحال مع القوميات األخرى.
لقد أظهرت كافة اإلحصائيات
السكانية الرسمية تعداد سكان
التركمان بأرقام ال تمت إلى
الواقع بصلة .وجهدت هذه
اإلحصائيات دائما في أن تحدد
نسبتهم كنسبة ثابتة ال تتغير
بالنسبة لمجموع السكان وهي
 .2%فحسب اإلحصائيات
المخمنة لعام  1981يبلغ عدد
نفوس المحافظات التي ينتشر
فيها التركمان كما يلي:
• الموصل  1.227.215نسمة
• صالح الدين  402.067نسمة
• كركوك  567.957نسمة
• ديالى  637.778نسمة
• أربيل  632.252نسمة
وعلى هذا األساس فإن مجموع
سكان هذه المحافظات
هو  3.467.269نسمة،
وحسب التخمينات نفسها
فمجموع سكان العراق يبلغ
 13.669.689نسمة .وعلى
هذا األساس فإن نسبة 2%
التي حرصت المصادرالرسمية على اعتبارها نسبة
ثابتة لتعداد التركمان ال تقبل
التغيير -تعني أن تعداد سكان
التركمان هو  273.393نسمة
من مجموع سكان المحافظات
التركمانية .وهذا يعني أن
نسبتهم في هذه المحافظات
 88.7%أي أن كل  8من
مجموع  100نسمة من
سكان المحافظات المذكورة
تركماني.
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ومن األمور المعروفة أن
التركمان كانوا يشكلون 95%
من مجموع سكان كركوك
حتى عام  .1960إال أن سياسة
التعريب وهجرة عشرات
اآلالف من العائالت العربية
وهجرة األكراد إلى كركوك
بعد هدم العديد من قراهم،
ساهمت في انخفاض نسبة
التركمان من  95إلى .75%
وتقدر بعض المصادر عدد
التركمان حاليا بـ 2-2.5
مليون نسمة ،وهي بذلك ثالث
أكبر مجموعة عرقية في
العراق بعد العرب واألكراد.
التمركز ينتشر ويتمركز التركمان
الذين يسكنون العراق منذ
فترة تتجاوز األلف عام في
المناطق الشمالية والوسطى،
حيث ينتشرون في محافظات
الموصل وأربيل وكركوك
وديالى وصالح الدين وفي
بعض أحياء مدينة بغداد.
لقد عملت األنظمة التي توالت
على الحكم في العراق منذ
 1957وإلى يومنا الراهن على
تغيير الواقع السكاني لمناطق
االستيطان التركمانية ،إضافة
إلى تغيير وحداتها اإلدارية.
وشملت مناطق التمركز
عام  1957الموصل وأربيل
وكركوك وديالى.
وبعد عام  1976جرت تغيرات
في التقسيمات اإلدارية للعراق
واستحدثت محافظات جديدة
فيها ،حيث بلغ عددها 18
محافظة.
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التركمان في العراق
قناة الجزيرة
يعود تأريخ استيطان التركمان في
العراق إلى سنة  54هجرية،
حيث استدعى القائد األموي
عبيد هللا بن زياد  2000من
األتراك إلى البصرة .وكان
ذلك مجرد بداية تاريخية ما
لبثت أن اكتسبت مراحل جديدة
بعد دخول الخاقان السلجوقي
طغرل بك إلى العراق عام
 ،1055حيث تردد اسمه في
خطب أئمة الجوامع في 15
ديسمبر/كانون األول .1055
وقد تعمق وجودهم التاريخي
في العراق منذ تلك الفترة
وحتى عام  ،1918أي ما
يقارب تسعة قرون من السيادة
التركية في العراق .ومع
دخول طغرل بك إلى العراق،
تتابع دخول أعداد ضخمة من
األتراك للعراق وعلى شكل
موجات بشرية متالحقة.
وقد بدأ إطالق اسم التركمان
على أتراك العراق في
عهد السالجقة ،حيث يتفق
المؤرخون على أن هذه
التسمية ال تعني بأي حال
من األحوال عرقا آخر غير
الترك ،كما يتفقون على أن
مصطلح التركمان أطلق على
63

قبائل األغوز (الغز) بعد
اعتناقهم اإلسالم.
اإلمبراطورية
سقوط
بعد
السلجوقية حكمت العراق
إمارات تركية عديدة ،مثل
أمارة زين الدين كوجك
أوغولالري في أربيل
( )1144-1233واألتابكية
وقبجاك
الموصل
في
أوغولالري في كركوك .وقد
عاشت أربيل عصرها الذهبي
في فترة حكم مظفر الدين
كوكبري الذي استمر من
 1190إلى  1233ودام 43
عاما .وقد تتابعت اإلمارات
التركية على حكم المنطقة
حتى عام  .1514وتمكن
السلطان العثماني ياووز
سليم بعد حملة تبريز في 16
سبتمبر/أيلول  1514من فتح
شمالي العراق وإخضاعها
للدولة العثمانية عام ،1515
وبعد مرور  19عاما على هذا
الفتح دخل السلطان العثماني
سليمان القانوني بغداد في
 28نوفمبر/تشرين الثاني
عام  1534منهيا بذلك الحكم
الصفوي التركي فيها .وبذلك
أصبح العراق والية تابعة
للدولة العثمانية.

كانون الثاني-آذار Ocak-Mart/January-March 2015

العدد Sayı/Issue 65

السنة Yıl/Year 17

وفي  1732قام نادر شاه بفرض
الحصار على كركوك فترة
من الزمن ،واستطاع عام
 1734من إخضاع المدينة
إلى الحكم الصفوي ،ولكنها
ما لبثت أن عادت إلى الحكم
العثماني ثانية بموجب اتفاقية
عام  ،1746حيث ظلت تحت
السيادة العثمانية حتى نشوب
الحرب العالمية األولى عام
.1914
بعد االحتالل البريطاني لبغداد
في  11مارس/آذار عام
 ،1917حثت بريطانيا
الشريف حسين أمير مكة على
التمرد .وبعد انتهاء الحرب
وكما هو معروف تقاسمت
بريطانيا العراق مع فرنسا،
حيث احتلت األولى المناطق
الوسطى والجنوبية واحتلت
الثانية منطقة الموصل
وسوريا .وبعد مرور  3أيام
على اتفاقية مونترو التي
أعلنت خالل أربعة أيام في
 30أكتوبر/تشرين األول
عام  ،1918طلب الجنرال
البريطاني في  2نوفمبر/
تشرين الثاني عام  1918من
قائد الجيش العثماني السادس
علي إحسان باشا االنسحاب
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