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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Irak Ne Zaman Devlet Olabilir?
II

1

920’de yapılan son Roma Konferansında Irak’ın İngiliz mandası altına girmesi
kararlaştırılmıştı. Ancak bütün bunlar
Irak’ın dünya ülkeleri arasında medenî bir
devlet olduğunu göstermeye yeterli değildi.
Ülkede geçerli olmak üzere 21 Mart 1925 tarihinde Irak Anayasası ilan edildi. Bu anayasanın metnine bakınca belki Osmanlı dönemi
sonrası Irak’ta gerçek manada çağdaş bir devletin doğduğunu kabul etmek gerekir.
Bu anayasanın “Milletin Hakları” başlığını taşıyan bölümünde yer alan maddelerini gözden
geçirirsek, bugünkü Irak ile karşılaştırmak açısından yararlı olacaktır.
Birinci Bölüm-Milletin Hakları
5. Madde: Irak vatandaşlığını kazanmak veya kaybettirmek özel yasa hükümlerine ile mümkündür.
6. Madde: Etnik kökeni, dini ve dili ne olursa olsun, hakları açısından bütün Iraklılar
yasalar karşısında eşittirler.
7. Madde: Bütün Iraklıların kişisel özgürlükleri
koruma altında olup buna kimse müdahale edemez, yakalanamaz ve tutuklanamaz; yaşadığı
evini değiştirmeğe zorlanamaz, gözetim altına
alınamaz. Yasalar dışında hiç kimse zorla silahlı
güç altına alınamaz. İşkence yapılması ve herhangi bir vatandaşın Irak dışına sürgün edilmesi
kesinlikle yasaktır.

2

10. Madde: Mülk edinme hakkına dokunulamaz, bunun üzerine zorla kayıt konulamaz.
Mal ve mülkler haczedilemez, kanun gereği dışında üretilen mallara el konulamaz. Ücretsiz
iş yaptırmak, taşınır ve taşınmaz mallara el konulması kesinlikle yasaktır. Yasal ve kamu yararı
olmadıkça, değeri adil (hakkaniyetli) biçimde
bedeli ödenmedikçe hiç kimsenin mülkü elinden
alınamaz.
11. Madde: Herkesi kapsamadıkça ve yasa gereği
olmadıkça vergi ödeme zorunluluğu getirilemez.
12. Madde: Kanunî sınırlar içinde olmak koşuluyla bütün Iraklılar fikir ve görüşlerini özgürce
bildirme, yayın ve toplantı yapma, dernek kurma veya bir derneğe girme hakkına sahiptirler.
13. Madde: Devletin resmî dini İslam’dır. Bunun gereği için Irak’ta çeşitli mezhep ve inanç
sahiplerinin ibadet biçimlerine saygı duyulur ve
bunlara dokunulamaz. Ülkede tüm inanç özgürlükleri güvence altındadır. Genel güvenliği
ihlal etmedikçe ve kamu adabına ters düşmedikçe herkes kendi dinî adet ve geleneklerine göre
ibadetlerini yapabilir.
14. Madde: yasalar çerçevesinde olmak kaydıyla
herkes kişisel durumu veya kamuyu ilgilendiren
konularda krala, meclis başkanına ve genel resmî
kurumlara şikâyet dilekçesi veya layiha (görüş,
tasarı) verme hakkına sahiptir.

8. Madde: Evler (haneler, meskenler) taarruzdan, müdahaleden masundur, yasaların tayin
ettiği durumlar dışında girilemez, arama yapılamaz.

15. Madde: Yasal çerçevede yapıldığı müddetçe
posta, telgraf ve telefon haberleşme ve görüşmeleri gizli ve örtülü olup her türlü kontrol ve sansürden masundur.

9. Madde: Herhangi birinin yargıya baş vurması engellenemez. Kanun gereği dışında o konu ile
ilgili olmayan başka bir mahkemeye baş vurmağa zorlanamaz.

16. Madde: Değişik etnik topluluklar, kendi
özel dillerinde eğitim veren okullar açabilir. Ancak bu eğitim programı ülkenin genel müfredat
programına uygun olmalıdır.
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17. Madde: Özel bir yasa ile başka bir dil de
kabul edilmedikçe resmî dil Arapçadır.
18. Madde: Iraklılar her türlü haklarını kullanmakta, işlerini ve görevlerini yapmakta özgürdürler. Devletin resmî görevlerinde ayrım
yapılmaksızın herkes yetenek ve kapasitesine göre
istihdam edilir. Özel yasa olmadan hükümet işlerinde sadece Iraklılar görev alabilir.
Bundan antlaşma ve müteahhitlik işlerinde kullanılması gereken yabancılar istisna edilir.
***
Bu anayasa ile Irak kraliyet döneminde giderek
saygın bir dünya devleti olarak kabul gördü.
İlerleyen yıllarda Sünnilerle Şiiler arasındaki
entegrasyon süreci yaşanmış karşılıklı evlilikler ve ticaret ilişkileri olmuştur. 1928 yılına
gelindiğinde 88 kişilik Irak parlamentosunda
26 Şii üye vardı. 1930 yılında Irak hükümeti
bağımsız bir devlet olma yolunda İngiltere ile
25 yıllık bir anlaşma imzalarken, 1932 yılında
Irak Milletler Cemiyetine bağımsız bir devlet
olarak katıldı. 1933’te ölen Faysal’ın yerine
oğlu Gazi kral oldu. Irak İkinci Dünya Savaşına girmedi ise de bütün İngiliz sömürgeleri
gibi savaştan etkilendi.
Daha sonraları Irak’ta yaşanan gelişmeler ülkeyi geri götürmeye başladı. 14 Temmuz
1958’de Irak ordusu, 23 yaşındaki Kral İkinci
Faysal’ın da öldürüldüğü kanlı bir darbe ile
yönetime el koyarak cumhuriyeti ilan etti. Ancak darbeci Abdülkerim Kasım da bir diktatör
olduğu için, Irak’a İngilizlerden fazla bir hürriyet vermedi. 18 Kasım 1963’te ise Abdüsselam Arif karşı darbe ile başa geçti. Beş yıl sonra
17 Temmuz 1968’de de Baas Partisi yeni bir
darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Saddam
Hüseyin’in liderliğindeki Devrim Komuta
Konseyi ve Sosyalist Arap Baas Partisi işbaşına
geçti. 22 Eylül 1980’de başlayan Irak-İran savaşı ülkede yüzbinlerce insan kaybına, milyarlarca dolarlık zarara huzurun, barışın ve düzeninin bozulmasına yol açtı. Sekiz sene gibi
uzun bir savaş sonunda, 20 Ağustos 1988’de
ateşkes imzalandı.

Körfez Krizi petrol fiyatlarının artmasına ve
ekonomik dalgalanmalara sebep oldu. ABDSuudi Arabistan’ın güvenliğini sağlamak için
500.000 asker, birçok Avrupa devleti de Basra
Körfezine donanma gönderdi. Irak’a, Kuveyt’i
boşaltmak için verilen sürenin bittiği 16 Ocak
1991 günü, Müttefik güçler askeri harekata
başladı. Bir ay zarfında Irak mağlup olarak
Kuveyt’ten çekilmek zorunda kaldı. Ateşkes
antlaşması imzalanarak barış görüşmelerine
başlandı.
2003 yılında yaşanan işgal hareketi ile Irak tarihinin en olumsuz dönemini yaşamaya başladı.
Ülkede devlet otoritesi çöktüğü için siyasî kararlar, yapılmak istenen reformlar havada kaldı.
Mezhep ve etnik çatışmaları yüzünden Irak kan
gölüne döndü. Ülkede terör örgütleri devletin
önüne geçti. Can ve mal güvenliği kalmadı;
çocuklar ve insanlar parklarda oynayamaz hale
geldi. Devlet yönetimi demokratik bir sisteme
oturtulamadığı için siyasete ve yapılan seçimlere fesat ve hile karıştı. Hırsızlık, yolsuzluk ve
rüşvet olağan işlerden sayıldı. Bu yüzden halk
demokrasiden, gelecekten ve can güvenliğinden
ümidini kesti. 2003 yılında 2020 yılına gelindiğinde ufukta parlayan bir ışık da kalmadı.
İşin en vahim tarafı Irak’ın parçalanmasını sağlayacak bütün hazırlıklar Irak (Bremer) Anayasası ile garanti altına alındı.
Irak’ta günümüzde yürürlükte olan Anayasa
ile 21 Mart 1925 Anayasasını karşılaştırınca,
doğrusu insan utanç duyuyor. Bu şartlar altında bir daha sormak gerekiyor: Irak ne zaman
devlet olabilir? Yahut Irak halkı 21 Mart 1925
Irak Anayasası gibi bir düzene ne zaman kavuşabilir? Bu kadar medenî ve çağdaş bir anayasayı tekrar Irak’ta yürürlüğe koyacak bir kahraman veya kahramanlar bir gün ufuktan bir
güneş gibi doğabilir mi? 1925 Anayasası gibi
bütün katmanları kucaklayan bir Irak’ın tek
bayrak altında toplanması mucizesi bir gün
gerçekleşemez mi?

1990 ortalarında Irak orduları Kuveyt’e girerek burayı işgal etti. Bunun üzerine başlayan
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Lozan Antlaşması: Türkiye
Devleti’nin Uluslararası
Alanda Tescil Belgesi
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7 yıl önce, 24 Temmuz 1923’de imzaladığımız Lozan Antlaşması, dağılan Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerine kurulan Türkiye Devleti’nin
bağımsızlığının ve egemenliğinin uluslararası toplumda resmen tanınması anlamında büyük önem taşır.

Lozan‘da kazandıklarımız ve kayıplarımız, antlaşmayı imzalayan Birinci ve İkinci Meclis’teki görüşmelerden başlayarak 97
yıldır tartışılıyor. Özellikle Misakımillî’de
hudutlarımız içerisinde olduğu ilan edilen,
Türkiye’nin güvenliği açısından “vazgeçilmez” olduğunda ittifak edilen Musul’dan
vazgeçilmiş olması, Yunanistan’dan tazminat
alınamaması, Ege Adaları konusu çok
eleştirildi. Bugün konuyu bütün yönleriyle
ele alıp bir bilanço çıkarıldığında, eleştirilerde
büyük doğruluk payı olmakla beraber, o
dönemde içinde bulunduğumuz iç ve dış
şartlar, askerî, siyasi ve ekonomik-maddi
imkânlar açısından bakıldığında, Antlaşma
tarihî bir başarıdır.
Lozan’da, başını İngiltere’nin çektiği bir husumet cephesine karşı, altı aya yakın bir süre
sıradan bir müzakere değil; diplomatik bir
savaş yaptık. İngiltere baş delegesi ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon şöyle diyordu: “Siz,
Kurtuluş Savaşı’nda bizi değil Yunanistan’ı
yendiniz; Birinci Cihan Savaşı’nın galibi
biziz.”
Curzon; Türkiye’yi, İngiltere’nin 19. yüzyıl
politikasına damgasını vuran Gladston’un
zihniyetiyle örtüşür tarzda, Batı medeniyetiyle ve temsil ettiği değerlerle bağdaşmayan,
sorunları olan, Hristiyanları ezen bir ülke

4

olarak görüyor; onu ezmeye memur ettikleri Yunanistan’ın uğradığı hezimeti içine
sindiremiyor; Mudanya’da razı olmak zorunda kaldıklarından daha fazlasını kesinlikle
vermek istemiyordu. Lozan‘da, heyetimizin
karşısında Curzon’un bulunması, bizim açımızdan büyük şanssızlıktı. Çünkü diplomasinin bütün inceliklerini bilen, başarıyla
uygulayan, Hindistan Genel Valiliği yapmış,
çok deneyimli, İngiltere‘nin geleneksel emperyalist politikasına vâkıf, görevinin bunları
korumak olduğuna inanan bir politikacıydı.
Konferans’a katılan ülkeler üç gruptu. İngiltere, Fransa, İtalya ile Japonya (Cihan
Savaşı’nın galibi İtilaf Devletleri) “davetçi
ülke” konumundaydı. Türkiye, Yunanistan,
Yugoslavya, ABD ve Romanya “davet
edilenler”di. Sovyetler Birliği, sadece Boğazlar konusu görüşülürken bulunacaktı.
20 Kasım’da başlayan Konferans’ta, Hükûmet
ve Meclis, Türkiye’yi Dışişleri Vekili İsmet
Paşa’nın temsil etmesini, yardımcılıklarını
Dr. Rıza Nur ile Hasan Saka’nın yapmasını
kararlaştırdı. Ayrıca konularında uzman 60
kadar müşavir, gidecek heyete dâhil edildi.
Kendilerine neleri savunacaklarını belirten
14 maddelik bir “Talimatname” verildi.
Görüşmelerin akışına göre her an Ankara ile
telgraf aracılığıyla bağlantı kurulacaktı.
Ancak telgraftan başka irtibat aracının olmayışı, çok büyük sorun oluşturdu. Lozan
ile arada, biri Akdeniz üzerinden İngiliz şirketinin işlettiği, diğeri Köstence üzerinden
Fransızlara ait iki hat vardı; her ikisi de İngiliz istihbaratının kontrolündeydi. Şifreleri
kırmışlar, yapılan görüşmeleri anı anına he-
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yetlerine iletiyorlardı. Dolayısıyla Curzon, İsmet Paşa’nın ne söyleyeceğini bildiğinden her
oturuma hazırlanmış olarak geliyordu.
Diğer bir sorunumuz, İsmet Paşa’nın da yardımcılarının da meslekten yetişen diplomat
olmayışlarıydı. Haklarımızı savunmak için
beş ay boyunca cansiperane çaba gösterdiler. Çok uykusuz kaldılar ve yoruldular.
Ancak İsmet Paşa’nın hatıralarında belirttiği gibi “amatör” idiler, bu yüzden özellikle
Konferans’ın ilk bölümünde çok acemilik
yapıldı. Curzon, inisiyatifi tamamen elinde
tuttu.
Konferans, bize verilen 13 Kasım tarihinden
bir hafta sonra başladı. Çünkü Curzon, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlarıyla o tarihte
Paris’te buluşarak Lozan’da Türkiye’ye karşı
birlikte hareket etmeleri hususunda mutabakat sağlamıştı. 20 Kasım’da, görüşmelere üç
komisyon oluşturularak başlandı:
1. Ülke ve Askerlik Komisyonu
2. Yabancılara Uygulanacak Rejim Komisyonu
3. İktisat ve Maliye Komisyonu
Komisyon başkanlıklarını, bizim talebimizi reddederek aralarında paylaşmışlardı.
En önemli konuların konuşulacağı birinci
Komisyon’un başkanı Curzon’du. Gündemi,
dünya ve İngiliz kamuoyuna nasıl bir mesaj
vereceğini planlayarak dilediği gibi belirleyip
yönetti. Mesela ilk günkü konu Ermeni ve
azınlıklar meselesiydi.
İsmet Paşa ve yardımcılarının, Curzon’un
bu tarz manevralarını önleyecek diplomatik
deneyimi yoktu. Baş delegemiz yabancı
dil bilmediğinden konuşmaları sekreter
aracılığıyla izliyor, anında cevap veremiyor,
diyeceğini ertesi gün yazılı olarak okutuyordu.
Bu psikolojik sorun, hem kendisini yoruyor
hem de inisiyatif kullanmasını engelliyordu.
İsmet Paşa, Curzon’a en önemli anlaşmazlık

konusu olan Musul Meselesini, Komisyon’da
kamuya açık olarak değil; aralarında, ikili
görüşmeyi teklif etti ve derhâl kabul gördü.
Bu, aslında görüşmelerin tıkanmaması
amacıyla yapılan iyi niyetli bir girişimdi ama
çok yanlıştı. Çünkü konu basın ve kamuoyuna
açık konuşulsaydı İngiliz yönetiminin
barışı engelleyen emperyalist siyasetini,
petrol konusundaki aç gözlülüğünü, insani
değerlere saygısızlığını anlatıp kamuoyu
baskısı kurmak mümkün olacaktı. Oysa o
sırada İngilterede halk savaştan, can kayıplarından bıkmıştı; barışın bir an önce yapılmasını istiyordu. Hatta mandacılığa tepki
nedeniyle bütçeye Irak’taki askerî masraflarla
ilgili tahsisat konulmamıştı; harcamalar dominyonlardan karşılanıyordu. Curzon, kendi
kamuoyunun eğiliminden endişeliydi; basını
özet bilgilerle yönlendirerek Türkiye’yi aşırı
talepleriyle görüşmeleri uzatan taraf olarak
sunuyordu. Musul Meselesi, Komisyon’da
geniş şekilde tartışılsaydı, Curzon’u ve politikasını dünya ve İngiliz kamuoyuna anlatıp
teşhir etmek mümkün olacağından daha adil
bir çözümün önü açılabilirdi.
İsmet Paşa kapitülasyonlar, Düyun-u
Umumiye, yabancı şirketler ve azınlıklar
konularında Mustafa Kemal ve Hükûmet’in
talimatlarını eksiksiz yerine getirdi. Egemenlik ve bağımsızlıkla ilgili konuları ödün
vermeden savundu. Özellikle adli ve idari
kapitülasyonlar konularında çok sert tartışmalar oldu. Ama İsmet Paşa geri adım
atmadığından belki de Lozan Antlaşması’ndaki en önemli kazanımımız olan Türkiye
Devleti’nin “Bağımsız ve millî egemenliğe
sahip” kimliğiyle uluslararası alanda tescili
yapılmış oldu.
Konferans, bu konularda çözüm bulunamadığından 4 Şubat’ta kesintiye uğradı.
Aslında bu konulardaki sorunun esas tarafı
Fransa idi. Curzon, iki temel meselesinde,
Boğazlar’ın statüsü ve Musul konusunda istediği sonucu almıştı. Türkiye, Boğazlar’da
tahkimat yapmamayı ve geçişin serbest olma-
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sını, Musul’un Lozan gündeminden çıkarılıp
iki ülke arasında görüşülerek ve gerekirse
Milletler Cemiyeti aracılığıyla çözümüne razı
olmuştu. Yani Musul’un kapıları İngiltere’ye
açılmıştı. 23 Nisan’da görüşmeler tekrar başlarken Curzon, Lozan’a gelmeye gerek görmedi; İngiltere’nin İstanbul’daki Başkomiseri
Sir Horace Rumbold Baş Delege sıfatıyla ülkesini temsil etti.
Görüşmelerin bu bölümünde tansiyon fazla
yükselmedi. Türkiye, antlaşmanın yapılması
için bazı ödünler daha verdi. Anadolu’nun
batısını kaçarken yakan, yıkan, enkaza çeviren Yunanistan’dan istediğimiz tazminattan
Karaağaç istasyonu karşılığında vazgeçtik.
İngilizler, gerektiğinde koz olarak kullanmak
için Mudanya’dan beri inatla burayı vermemekte direniyorlardı. Ege adaları konusunda
da İngiltere ve Fransa Yunanistan’ın yanında
yer aldılar; savaşta yendiğimiz bu ülkeyi, adaların tamamına yakınını vererek ödüllendirdiler.
İngiltere bize en büyük darbeyi, Musul
ve Irak hududunun çizilmesi konularında
vurdu. Daha görüşmeler sürerken IrakTürkiye sınır hattında mevzii saldırılar
yaparak bu hattı kuzeye doğru âdeta iteledi.
Protestolarımıza aldırmadan kendilerine
göre dağların tepelerinden geçen, Türkiye’ye
o günden bugüne sürekli güvenlik sorunu
yaratan, haklı hiçbir gerekçesi olmayan bir
sınır hattı oluşturdular. Barış antlaşmasının
bir an önce yapılmasını istediğimizden, sınır
hattında ısrarlı olmadık. Musul’u ise lehimize
sonuçlanmayacağını bildiğimiz bir mecraya
öteledik.
Savaş çıkmasını istememekle doğrusunu yaptık. Mustafa Kemal, çok zor şartlarla kazanılmış olan Büyük Zafer’in kazanımlarına zarar
verebilecek girişimlerden kaçınırken korkak
değil, ihtiyatlıydı. Bir savaş çıkması durumunda yanımızda kimsenin bulunmayacağını, ülkenin imkân ve kaynaklarının çok sınırlı olduğunu, yeni bir askerî harekâtın sadece
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Güney sınırında değil, Trakya ve Boğazlarda
da çatışmalara yol açacağını görecek derecede
gerçekçiydi. Bütün bunlara rağmen özellikle
bu iki konuda farklı bir sonuç alınamaz mıydı? İngiltere ile daha başarılı bir görüşme ve
pazarlık trafiği düzenlenemez miydi? Onların iç şartları, toplumsal psikolojileri, askerî
ve iktisadi durumları, o dönemde savaşı göze
alacak seviyede miydi? Curzon, Lozan‘da
Dışişleri Müsteşarı’nı iki defa İsmet Paşa’ya
göndererek pazarlık kapısı aramadı mı? Tamamını alamayacağımızı daha erken fark
edip Kerkük, Zaho, Ravanduz gibi bölgeleri
içeren bir paylaşım teklifi yapılamaz mıydı?
Kuvayı Millîye adına İngilizlere karşı direniş
hareketi düzenlemek maksadıyla Mustafa
Kemal’in henüz Ankara’ya gelmeden Musul
bölgesine gönderdiği Özdemir Bey’in (asıl
adı Ali Şefik) Ravandiz’i (Kerkük’ün ilçesi) karargâh yaparak, Şeyh Mahmut aşireti
milisleri ve Türkmenlerle 1923 yılının ilk
aylarına kadar İngilizlere karşı sürdürdüğü
mücadele neden devam etmedi? Bütün bu
soruların cevabı ayrı bir yazı konusu.
Lozan Antlaşması, TBMM’de görüşülerek 23
Ağustos’ta onaylandı. Tamamını, Halk Fırkasından seçilen mebusların oluşturduğu bu
Meclis’te de sert eleştiriler oldu. Oylamada
aralarında Yahya Kemal (Lozan‘da müşavirler
arasındaydı ), Kılıç Ali ve Mustafa Necati’nin
de olduğu yirmiye yakın isim aleyhte oy vermişti.
Lozan Antlaşması’nın aleyhimizdeki başlıklarının başında gelen “Boğazların askerî
tahkimi sorunu”, 1936’da Montreux
Antlaşması’yla çözüldü. Hatay Meselesi ve
ödemeler sorunu da Atatürk’ün çabalarıyla
lehimize halledildi ama Irak sınır hattındaki
güvenlik sorunumuzu yıllardır süren çabalarımıza ve yapılan operasyonlara rağmen hâlâ
çözemedik; İngilizlerin yüz yıl öce kurduğu
tuzaktan kurtulamadık. Türkmen kardeşlerimizin yüz yıllık çilesi, gittikçe daha da derinleşerek devam ediyor.
Türk Yurdu, 23.07.2020
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Atatürk’üm kurdu bir cumhuriyet
Sayesiyle hoş yaşadı bu millet
Türkiye’m dünyada cennettir cennet
O cennetin gonca gülleriyiz biz

Mertler gibi meydanlarda gör bizi
Çanakkale savaşından sor bizi
Vatan için yorar isen yor bizi
Milletin bükülmez kollarıyız biz

Vaat Havdi söyler budur kelamı
Biz çıkardık aydınlığa âlemi
Herkese götürdük saygı selamı
Şu dünyanın esen yelleriyiz biz

Bir daha dönmesin gitsin o günler
Yığışın bél bele vereğ bu günler
Her yerde kurulsun toylar düğünler
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Yükümüz ağırdı tondu Telafer
Hırafat devleti söndü çırağı
Telafer’de esti Türkmen bayrağı
Bizde bakılsın bir göz kırağı
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Zulumun çırağı söndü Telafer

Bağlarda açılsın güller çiçekler
İşini başarsın sözü gerçekler
Meydanda duruptu igit erkekler
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Bülbüller dallara kondu Telafer

Yığışın kapansın o eski hesap
Hiç kimse kimseden etmesi itap
Oturun açağın bir yengi kitap
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Oyunlar bir degi ondu Telafer

Arılar petekte bıraktı balın
Derbeder oldular ayaklar yalın
Telafer bekliri sizleri gelin
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Irak’ta Daiş’çin sondu Telafer

Ettiler kardaştan düşman kardaşı
Şehit nenesinin sağ olsun başı
Kurudu gözlerde kalmadı yaşı
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Neneler gizli saç yondu Telafer

Ordumuz halk ordusu Irak’ın barı
Savaşta can veri hiç dönmez geri
Telafer Türkman’ın büyük diyarı
Kurtuldu zulumnan döndü Telafer
Zulumun çırağı söndü Telafer
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TELAFER

İnsanız insanlık bize yakışır
Gönül bahçemizde bülbül ötüşür
Özümüz Türk dilim Türk konuşur
O gonca güllerin dallarıyız biz

Çağır Türküm

Kim var ki tanımaz Fatih Sultanı
Adaletle sürdü hükümdarını
Tarihten sor Kanuni Süleyman’ı
Hak yaratmış doğru kullarıyız biz

Taha HAMZELİ

Çağır Türküm herkes duysun sesini
Sevda kervanının yollarıyız biz
Biz verdik âleme sevda dersini
Mecnunla Leyla’nın çölleriyiz biz

Vaat HAVDİ

Ulubatılı Hasan sönmez çırağın
Hale parlar o diktiğin bayrağın
Biz kazandık kahramanlık sancağın
O şanlı Türkistan elleriyiz biz
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Aşil’in Topuğu

T

ürkçedeki adıyla Aşil, Helen-Yunan
mitolojisinde, Akhilleus diye adlandırılan efsane kahramanıdır. Aşil doğduğunda, doğaüstü güce sahip olan annesi oğlunu yenilmez bir savaşçı yapmak için bu gücü
kullanır.
Anne, oğlunu kutsal suya daldırıp kutsar. Böylece artık hiçbir silah Asil’e işlemeyecek, onu
yaralamayacaktır. Ne var ki anne onu topuğundan tutup suya soktuğundan bir tek oraya su değmemiştir. Onu öldürmenin tek yolu
onu topuğundan vurmaktır.
İşte Truva savaşlarında bu bilgi kullanılarak,
topuğundan zehirli okla vurulmuş ve öldürülmüştür.
Bu terim, yani Asil’in topuğu veya Arapça
okuyan okurlarımızın ( )كعب أخيلolarak kullandıkları terim, Avrupa’da ve genel literatür-
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de zaaf noktası olarak kullanılmaya başlandı.
Fikir, politika ve edebiyat çevrelerinde güç ve
kuvvetten bahsedildiğinde, zaaf noktalarına
delalet etmek için bu terimin kullanılması itiyat şeklini aldı.
Böylece bir konuda zaaf noktası söz konusu
olunca hemen bu terime müracaat edilir. Başkasının, hatta bir milletin zaaf noktasına işaret
etmek gerektiğinde de buna temas edilir.
Başkaları zaaf noktamızı açıklamadan veya
araştırmadan, bizim de öz eleştiri yönünü takip edip kendi zaaflarımızı belirlememiz, bu
zaafların telafi edilmesine vesile olur.
Şimdi hamaset ve vurdumduymazlıkla buna
itiraz edip, bizim hiç zaafımız yoktur, her şey
güllük, gülistanlıktır diyenler de mutlaka çıkabilir. Buna zaten alıştım ve çok önem vermiyorum doğrusu.
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Ancak öz eleştiri bir erdemdir, şahıslar gibi
millet ve toplulukların da bunu yapması ve
Aşil’in topuğunu keşfetmesi gerekir.
Burada birbiriyle bağlantılı üç noktadan bahsetmek mümkündür. İşin ilginç tarafı bu noktalar birbirine bağlı veya etkin hali de almaktadır.

istediklerini ne araştırdılar, ne de irdelediler.
Onun için bu liderler hakkında yazılan yazılar
çok azdır. Şifahi bir toplum olduğumuz için
bu söylemlerle iktifa ettiğimiz bir gerçektir.
Hâlbuki bu fikirler, teorisyenimiz olan bu
önderlerin öğüt ve yönlendirmelerinden
kaynaklanarak ciddî bir şekilde ortaya atılmalı idi.

Sadede gelelim, bu üç nokta şöyle:
Bir: Söylem Birliği
Söylem ve görüş birliği olmayan toplulukların
arasına bölünme tohumlarını atmak çok kolay
olur. Zaman zaman bizim konularımızda da,
söylenenin değil, söyleyenin dikkat çekmesi
sebebiyle bazı ortak olarak alınması gereken
prensip ve söylemler göz ardı edilmiştir.
Bölgesel, mezhepsel veya sınıflar ayrılığına
oynayan mihraklar bunda başarılı olamadılar.
Ancak herkesin üzerinde durduğu kabuller,
şahsî dürtüler yüzünden bazen benimsenmedi.
Tabii ki bunun da bir sebebi vardır ve ondan
kaynaklanmaktadır. İşte bu da ikinci noktadan kaynaklanmaktadır.
İki: Teori ve Program
Teorisi ve gerçek söylemi olmayan toplulukların, hatta davaların uzun yaşama şansı kısıtlanır veya kısıtlanmaya çalışılır.
Etrafımıza baktığımızda büyük kitlelerin bizim davamızdan bahsettiklerini her mahfilde
görürsünüz. Bir misal vereyim, bugün eski kuşakları yaşamayan birçok gencimiz ve yol yoldaşımız genel kabullerden bahsederek milletçe
lider ve önder kabul ettiğimiz şahıslara derin
saygı duyarlar, duymalıdırlar da.

Mesela biz bir millet olarak herhangi bir konuya karşı nasıl bir tavır alıyoruz. Ekonomik
görüşümüz, din görüşümüz, eğitim planlarımız, başka milletlere bakışımız, ahlak anlayışımız ve birçok konuda duruşumuz incelenmeli, genel kabul görmeli ve bu sebeple
birinci noktada olan söylem birliğine ulaşmamız gerekir.
Üç: Tanınma ve Tanıtma
Tanıtma hem içte hem dışta olacaktı ki, hem
toplumumuza bu fikirleri aktarmak ve cidden
inandırmak, hem de bizim dışımızda olan
topluluklara ne kadar haklı olduğumuzu, ne
kadar uygar bir şekilde düşündüğümüzü açıklamak sonucuna varırız.
Kendi gençliğine ve yeni kuşaklarına bu prensip ve programları anlatamamak, şifahi bir
toplum olarak kalmamızı doğurur. Bugün
başka milletlerde olmayacak kadar, okuma ve
araştırmadan uzak kalan ve sosyal medya ile
iktifa eden bir toplumu üretmiş olmamız büyük bir hatadır.

Ancak yine geniş bir kitle kendi kendilerini
sorgulamadan, niçin bu karara vardıklarını
araştırmadan bunu kabul ettiklerini bilmezler.

Sonuç
Aşil’in topuğunu mutlaka incelememiz gerekir. Bunun en uygun yolu yüksek bir istişare
kurulu tarafından bu noktaların kaleme alınıp
kayda alınmasından ve millete takdim edilmesinden geçer. Tabii ki bu fikirler, birebir teorisyen olan liderlerimizin düşünce ve yol göstermelerini esas alarak kayda alınmalı ve buna
aykırı hareket etmek durumunda olanlardan
uzaklaşılmalıdır.

Hâlbuki bu liderlerin hangi fikirleri yaydıklarını, bizden hangi yolun yolcusu olmamızı

Lütfen kızmayalım, başkası bulup kötü kullanacağına, biz bulup ıslah edelim.
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Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Uğruna Ölünen
Toprak Vatandır

T

arih ne diyor?
Kabil ile Habil’in çekişmesinden beri
yeryüzünde bir keşmekeş var. Bu mücadeleye rağmen yerküre hiç büyümezken dünya
nüfusu 2 kişiden 7,5 milyara ulaşmıştır. Demek
ki savaşlar berdevam ve her şey bir karış yer için
olmuştur. Bu savaşların kimler arasında olduğu
önemli değil, önemli olan savaşın sebebi topraktır.
Onun için toprağın altındaki ve üstündeki kıymetlere bakmaksızın değerli olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü nüfus artarken yerküre büyümüyor. İşte bir millet için uğruna kan dökülen
toprağın adı vatandır. Merhum Cemal Kuntay’ın
şiiri bunu en veciz biçimde ifade ediyor:
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır
Bugün dünyada eski şehirlerin çoğu defalarca el
değiştirmiştir. Bu el değiştirme sırasında şehirlerin demografik yapısı da değişmiş ya da değiştirilmiştir. Fetihler, işgaller, istilalar ve doğal
âfetler bu değişmenin sebeplerinden birkaçıdır.
Osmanlı tarihinden birkaç örnek verebiliriz.
Osmanlı Ordusu binlerce şehit vererek Balkanları vatan edinmek istemiş ve hatta Anadolu’dan
çok, oraları imar etmeye çalışmıştır. Bu bir Kızılelma idi Osmanlı için. Selanik ve Üsküp bu
coğrafyanın önemli iki şehridir. Bir zamanlar bu
şehirlerde Türk-Osmanlı kültürü basınıyla, mimarisiyle, musikisiyle, şiiriyle ve folkloruyla zirvede idi. Ama bugün özellikle Selanik’te TürkOsmanlı’dan sadece birkaç bina hatıra kalmıştır.
Neden mi? Göç önemli sebep olmakla beraber,
Osmanlının zayıflaması ve güçsüz düşmesi esas
sebebi oluşturmuştur. Demek ki direnmeyen
bir şehir el değiştirmeye mahkumdur.
Osmanlı Coğrafyasında Türk Olmak
Ortadoğu’nun en güçlü üç milleti Araplar, Farslar ve Türklerdir. En son bu coğrafyaya gelip yerleşen, devletler kuran, ciddi sosyal ve kültürel iz
bırakan millet, Türklerdir. Osmanlı zayıflayınca
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özellikle emperyalist Avrupa devletlerinin ana
amaçlarından birisi, Türklerin Ortadoğu’dan
izlerini silmek ve onları anavatanları Orta
Asya’ya sürmekti. Mustafa Kemal önderliğinde
yürütülen Kurtuluş Savaşı neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, Avrupa’nın bu
ütopyasını ve emelini boşa çıkarmıştır. Ancak
Avrupa emperyalizmi bir ölçüde başarılı olmuştur denilebilir. Nitekim, Türkiye dışında kalan
Balkanların ve Ortadoğu’nun birçok ülkesinde ciddi bir nüfus kütlesi olan Türklerin sayısı
giderek azalmıştır. Romanya, eski Yugoslavya
(yedi ufak ülkeye bölündü), Bulgaristan ve Yunanistan Balkanlarda; Irak, Suriye, Lübnan ve
Filistin Orta Doğu’da Türk barındıran eski Osmanlı coğrafyasıdır. Yirminci Asırdan Yirmi Birinci Asra intikal ederken, bu ülkelerde yaşayan
Türklerin ortak üç temel problemi olmuştur:
Yönetimleri tarafından asimile olmak
Toprak kaybetmek
(Başta Türkiye olmak üzere) başka ülkelere göç
etmek.
Osmanlı’nın mirasçısı olarak Türkiye, bu ülkelerden göçe zorlanan Türkleri kabul etmeyi bir
kader telakki etmiştir. 1912 Balkan Göçü, 1923
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi, 1989
Bulgaristan Türklerinin göçü, Balkanlardan
Anadolu’ya olan başlıca göçlerdir. Bu göçler arttıkça Balkan Türklüğü ve Müslümanlığı zayıflamıştır. Zaten Avrupa’nın da arzusu buydu: ilk
merhalede Türkleri Avrupa’dan atmak…
Irak, Suriye, Filistin ve Lübnan Türklerinin
durumu Balkanlardaki kadar vahim olmamıştır. En azından yönetimleri tarafından toplu
göçe zorlanmamışlardır. Ancak Balkan Türklerinden daha kolay asimile olmuşlardır. Çünkü
Balkanlarda, Türk olmanın yanında, Müslüman olmak, önemli bir koruyucu kalkan vazifesi görmüşken, Orta Doğu’da Türkmenler,
sadece Türklük kimlikleriyle ayakta durmak
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zorunda kalmışlar ve dolaysıyla büyük ölçüde
asimile olmuşlardır. Nitekim Irak Türkleri hariç diğer Ortadoğu Türkleri bir asır içerisinde
ciddi anlamda Araplaşmışlardır. Bu dört Arap
ülkesinden Türkiye’ye yine hatırı sayılır sayıda
Türkmen, kimi siyasî kimi de daha iyi bir hayat
kurma ümidiyle göç etmiştir.
Bir Hatıra
Üsküp’ün Türk mahallesinin bir lokantasında
dostlarla oturup yemek yiyorduk. 2012 yılının
bir yaz günüydü. Ak saçlı bir yaşlı bey de iki
masa ötemizde yemeğini bitirmiş Türk kahvesini yudumlarken bizi de inceden inceye süzüyordu. Dikkatimi çekti, kalktım masasına gittim,
selam verdim ve oturma izni istedim. Türkçeyi
güzel konuşuyordu. Garsonu çağırarak bana bir
kahve siparişi vermek istedi, kahve içmediğimi
söyleyince gülümsedi. Niye güldüğünü sordum,
dokunaklı bir cevap verdi:
Biz Balkanlarda Müslümanlar olarak Osmanlı
geleneğini yaşatmak ve Türk kelimesini telaffuz
etmek amacıyla her yemekten sonra Türk Kahvesi içeriz. Siz Türkiyeliler yemeklerden sonra ya
çay ya da neskafe içiyorsunuz.
Haklısınız. Biz Türklüğümüzü kahvede yani
kültürde değil, siyasette yaşatmaya çalışıyoruz.
Keşke onu da yapsanız. Siz kültürde batıyı
taklit ederken, siyasette de farkında olmadan
Balkanlar’da Türklüğü eritiyorsunuz.
Nasıl?
Balkanlardan gelen her Müslüman’ı Türk vatandaşlığına alarak Balkan Türklüğünü ve
Müslümanlığını kendi elinizle eritiyorsunuz.
Osmanlı, bizim atalarımızı Anadolu’dan Balkanlara getirerek buraları Müslümanlaştırmak
ve Türkleştirmek isterken, siz de bunun tersini
yapıyorsunuz.
Adama hak vermekten başka yapacak bir şeyim
yoktu… Birbirimizin ad ve adreslerini alarak
buruk bir şekilde vedalaştık.
Türkiye Nerede Hata Yapıyor?
İster Orta Doğu’da ister Balkanlarda başı sıkışan
her Türk, Türkiye’den medet umar. Bu gerçekten bir kaderdir; Osmanlı olmanın, Türk olmanın ve Müslüman olmanın bir kaderi. Ama
burada doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekir.
Türkiye’nin ana hedefi veya Kızılelma’sı Osmanlı coğrafyasında Türklüğü ve Müslümanlığı
yaşatmaktır. Bugün TİKA, Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluğu ve Yunus Emre Vakfı gibi

kuruluşların ana amacı budur. Kuşkusuz ki bu
amacın siyasî ve iktisadi boyutları da olacaktır.
İşin bu kısmını Dışişleri Bakanlığı zaten yürütüyor.
Lübnan’daki Liman Patlamasından sonra
Lübnan’ı ziyaret eden Türk Dışişleri Bakanı,
bütün Türkmenlere Türk vatandaşlığı verileceği haberi büyük bir yankı uyandırdı ve özellikle Irak Türkmenlerini heveslendirdi. Bu tür
demeçler verilirken çok ihtiyatlı olmak gerekir
ve doğuracağı sonuçları iyi tahmin edilmelidir.
Türkiye dışındaki Türklere Türk vatandaşlığı
verilmesi daha çok siyasî veya istisnaî sebeplerden dolayı olabilmelidir. Aksi takdirde Osmanlı
coğrafyasında ilelebet Türklüğü kaybedebiliriz.
Bu da Türk’ü Orta Asya’ya geri göndermek isteyen Batı emperyalizminin ekmeğine yağ sürer.
Bu görüşümüze iki eleştiri gelebilir. İlki, Suriyeli milyonlarca Arap’ın Türkiye’de bulunmasına
karşılık birkaç bin soydaşımızın Türkiye’ye gelmesinin doğal karşılanmasıdır. Öncelikle yanlış
kararlar mazeret ve emsal teşkil etmemelidir.
Ayrıca milyonlarca Arap’ın Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’yi Araplaştırmayacağına mukabil,
birkaç bin Lübnanlı Türkmen’in Lübnan’ı terk
etmesi, Lübnan’da Türk varlığını tehlikeye düşüreceği kesindir. İkinci eleştiri, önceden bu
coğrafyalardan gelip Türkiye’ye yerleşenlerin,
yeni gelmek isteyenlere mâni oldukları veya
kendilerinin niye dönmedikleri meselesidir.
Siyasî sebepten dolayı Türkiye’ye gelip yerleşenlerin mazereti makbuldür. Çünkü Türkiye anavatandır ve Osmanlı bölgesinin Türklüğünden
birinci derecede sorumludur. Ama keyfi için
gelip yerleşenlere vatandaşlık verilmesi hiç de
doğru değildir. Bunun bir orta yolu var. Türkiye soydaşlarına vatandaşlık vermeden onlara
Türkiye’de ikamet etme, emlak edinme veya ticaret yapma hakkı verebilir. Bu da Türkiye ile
bölgedeki soydaşları arasındaki sosyal, kültürel
ve ticari bağları güçlendirebilir.
Ben şahsen, Türkiye’ye önceleri gelip düzen kuranların 2003 yılından sonra Irak’a dönmelerini
takdirle karşılarım; Mustafa Kemâl Yayçılı, Riyaz Sarıkâyha, Hasan Özmen, Ali Mehdi, Hüseyin Şahbaz vd. gibi dava adamlarının dönüp
davasına orada hizmet edenleri de kahraman
addederim.
Taş yerinde ağırdır…
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Türkmen Dağarcığı

Türkmeneli’nin Acı Kayıpları

T

ürkmeneli coğrafyası 2020 yılının
ağustos ayı içinde büyük acılar yaşadı. Türkmen toplumu birkaç değerli evladını art arda ebediyete uğurladı. Irak
Türkmenlerinin kültür, sanat, siyaset ve edebiyat alanında hizmet veren dört arkadaşımızı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Irak
Türkmenlerinin kaybettiği bu değerli arkadaşlar aşağıda verilmiştir.
Tahsin Hancıoğlu
(Kerkük, 1948-Denizli, 3 Ağustos 2020)
İlk acı haber Denizli’de yaşayan dostumuz ve
arkadaşımız Prof. Dr. Tahsin Hancıoğlu’nun,

3 Ağustos 2020’de Denizli’de vefatı idi. Tanınmış bir Türkmen ailesine mensup olan Tahsin
1948 yılında Kerkük’te doğmuştur. Ailenin
yedi çocuğunun üçüncüsü olarak dünyaya gelen Tahsin’in babası Selahattin, şehrin Büyük
Bazar denilen çarşısında han sahibi bir tüccardı. Bu han şehrin hal dediğimiz sebze ve
meyve toptancılığının yeri idi. Aile bu yüzden
Hancı lakabıyla tanındığı için Tahsin de Hancıoğlu soyadını kullanmıştır.
İlk ve orta eğitimini Kerkük’te tamamlayan
Tahsin, resim sanatına ilgi duyduğu için 1967
yılında Bağdat’ta Güzel Sanatlar Enstitüsünün
Resim Bölümüne girdi ve 1971 yılında mezun
oldu. Buradan aldığı eğitimle yetinmedi ve
aynı yıl Türkiye’ye geldi. Niyeti Devlet Güzel
Sanatlar Akademisinin Yüksek Resim Bölümüne girmekti. Ancak bu okulun giriş sınavlarının tarihi geçtiği için Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Okuluna girdi. Değişik bir ortamda
gördüğü resim eğitimi sanat anlayışını daha da
geliştirdi. 1975 yılında mezun olunca memleketine dönüp çalışmak istedi.
Memlekette nereye başvurdu ise uygun bir
iş bulamadı. Yurtdışına çıkarak bir süre
Libya’da çalıştı. Dört ay dayanabildi ve tekrar
Türkiye’ye döndü. Ancak Irak vatandaşı olduğu için ikamet alma ve iş bulma konusunda
sıkıntı yaşayınca tekrar Irak’a döndü. Irak’ta
Tikrit Belediyesinde teknik ressam olarak tayin edildi. Burada bir dayanabildi ve Avrupa
müzelerini dolaşmak için yıllık iznini aldı. Bu
fırsattan yararlanarak tekrar Türkiye’ye geldi.
Bir süre tercüme işlerinde çalıştı ve istikrarlı
bir iş bulamadı.
1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve
Coğrafya Fakültesi Sanat tarihi Bölümünde
doktora çalışmasına başladı. Prof. Dr. Oluş
Arık hocanın izinden yürüyerek onun Konya
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Selçuk Üniversitesindeki derslerini takip etti.
Doktora eğitimi sırasında Gazi Üniversitesi
Resim-İş Eğitimi Bölümünde asistanlığa
başladı. Doktorasını 1985 yılında tamamladı. Daha sonra doçentliğini aldı. Aldığı çağrı
üzerine 1994 yılında Pamukkale Üniversitesi
kurucu rektörlüğü tarafından Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitim Anabilim Dalının kuruculuğunu üstlendi. Buradaki hizmet ve çalışmasını 2015 yılında emekli olana kadar sürdürdü.
Evli ve bir erkek çocuk babası olan Hancıoğlu 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Prof.
Hancıoğlu’nun cenazesi 4 Ağustos 2020 Salı
günü ikindi namazından sonra Denizli’de toprağa verildi.
Tahsin Hancıoğlu ile ilgili pek çok hatıralarımız vardır. Türkiye’ye gelişinden itibaren
dostluğumuz başlamış ve vefatına kadar devam
etmiştir. Ben Güzel Sanatlar Akademisinin
Mimarlık Bölümünde okurken, o da Tatbiki
Güzel Sanatlar Okuluna başladı. En çok da
resim sanatı üzerine konuşur sohbet ederdik.
Kendisi her zaman Türkmen kimliği ile hareket eder, memleketimizin her türlü konusuyla
ilgilenirdi. Cana yakın, nüktedan olan Tahsin,
esprili tavır ve hareketleri ile arkadaşları tarafından sevilir ve sayılırdı. Türkmen hoyratından, folklor ve sanatında, müziğinden ta
edebiyata kadar her konuda sohbet etmeği severdi. Bu arada divan şiirine de merakı vardı.
Fuzuli’den günümüze gelen divan edebiyatı
örneklerini zevkle okurdu. Özellikle Kerküklü
şair Kabil’in matla‘ beyti aşağıda verilen gazelini ezbere okurdu:
Sâkî kerem et câm-ı safâyı kederim var
Sür‘atle yürüt emr-i kazâdan hazerim var
Divan şiirine merakından dolayı Kerkük şairleri arasında son divan şairi sayılan Osman
Mazlum’u çok beğenirdi. Kendisinin şiir yazdığını da doğrusu bilmiyordum. Emekliliği
münasebetiyle hazırlanan “Tahsin Hancıoğlu
67. Yaş Armağanı” (Denizli, 2016) kitabında
birkaç şiirine de yer verilmiştir. Onlardan birini sizlerle paylaşmak isterim:
Geldim geleli
Yediğim bir lokma kırıntı

İçtiğim bir yudum meret
Geldim geleli
Gördüğüm iki ceset
Biri taptaze
Biri cesetten özet
Bu kitapta sanatçı hocaları, dost ve arkadaşları
Tahsin ve sanatı hakkında yorumlar yapmışlardır. Sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray
Tahsin’i “simgeler dünyasının ressamı” olarak
kabul etmektedir.1
Tahsin ile asıl tartışmamız en çok klasik ve
modern resim anlayışı üzerine yoğunlaşırdı.
Bir ara Salvador Dali’ye ilgisi artınca, daha
bir yoğun tartışmalı günler yaşamıştık. Resim modern de olsa belli bir gelenekten akıp
gelmeli diye konuşurduk. Daha açık biçimde
bütün sanat ve edebiyat dallarında eski yeni
kavgasını yıllarca tartışan sanatçı ve eleştirmenler sonunda gerçeği kabullenmek zorunda
kalmışlardır. Buna göre serbest şiirde başarı
sağlamak için şiir geleneğini bilmek gerekir.
Bunun gibi klasik resmi bilmeyenler modern
resimde de başarılı olamazlar, denilebilir.
Bu noktada Tahsin de Türk resminin kendi geleneğinden süzülüp gelmesiyle modern
tarzda varlık göstereceği konusunda mutabık
kalmıştık. Her ressam da mensup olduğu toplumun sadece sanat değil kültürel, sosyal ve
toplumsal muhtevasından beslenmek suretiyle
kimlik kazanabilir. Tahsin desen çalışmaları
veya yağlı boya tabloları için seçtiği konuları
mensup olduğu toplumun içinde seçerek sağlıklı yolu bulan başarılı bir ressam olmuştu.
Bu hususta Bağdat’ta aldığı resim eğitimini,
Türkiye’de gördüğü resim anlayışı ile harmanlayarak dağarcığını oldukça zenginleştirmişti.
Böylece Türkmen folklorundan seçtiği senaryoları, yaptığı yağlı boya tablolarına başarı ile
aktarmıştı.
Şunu da kabul etmek gerekir her şairin en
mükemmel ve unutulmaz şiiri olduğu gibi,
her ressamın da sanat hayatında en mütekâmil
tablosu vardır. Özellikle bu tablo sanatçının
mutlaka hayatının bir parçasını oluşturur.
Hancıoğlu’nun da birkaç çarpıcı tablosu olmakla beraber, bana kalırsa en derin mesa1

Tahsin Hancıoğlu 65 Yaş Armağanı (2016), Denizli, s. 12.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 22  • السنةSayı/Issue 87  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2020 ايلول-تموز

13

KERKÜK VAKFI

jı olan eseri Kerkük Katliamı tablosudur.
Tahsin’in henüz 10-11 yaşlarında iken yaşadığı Kerkük Katliamı, şüphesiz onun çocuk muhayyilesinde derin bir iz bırakmıştır. Sanatçı
da yaşadığı büyük dramı ve acıları tablosuna
başarı ile yansıtmıştır. Kadınların yas ritüellerini canlandıran sanatçı abartılı gözlerle katliam karşısında yaşanan şaşkınlığı ifade eder
gibidir. Giysiler eski Türk kilim motiflerini
stilize etmektedir. Bu tabloda ayrıca yas ritüellerinin kahramanı olan kadınlar işlenmiştir.
Özellikle ellerini yukarıya kaldıran bir kadın
ve yanında kolsuz olan bir kız çocuğu figürü
de ilgi çekmektedir. Kadın tasviri ölüme rağmen hayatın devam edişini dile getirirken, kız
çocuğunun kolsuz oluşu yaşanan çaresizliği
anlatıyor olmalıdır.
Bu tablo üzerine görüşlerini belirten dostları,
Tahsin Hoca’nın mensup olduğu halkın acısını, sessiz çığlığını, yasını bir ağıt gibi dile
getirdiğini söylüyor ve şunları ekliyorlar: “Ressamın dost meclislerinde sıkça andığı Fuzuli
sanki 500 yıl öncesinden doğduğu topraklarda yaşanacak acıları hissetmiş ve yaşanacaklara çocukken şahitlik eden ressama dizeleriyle
adeta ses vermiştir:
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Ya muhit olmuş gözümden günbed-i devvâre su”2
[Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir,
yoksa şu dönen gök kubbeyi kaplayan gözümden akan sular, benim göz yaşlarım mı, bilemem]
Kerkük Katliamı oldukça girift bir kompozisyona sahiptir. Bu tabloda boşlukta uzanan
bir şehidin elleri havada tasvir edilmiş, mezar
taşında da Bakara Suresinin 154. ayeti stilize
edilerek yazılmıştır. Bu ayette: Allah yolunda
öldürülenlere “ölüler” demeyin; hayır onlar
diridirler. Fakat siz bunu fark edip anlayamazsınız, yazılıdır.
Sanatçının tablosunda kullandığı kanatlı at
hakkında değişik yorumlar da yapılabilir. Bu
figür Yunan mitolojisinde kanatlı Pegasus atı
mı, yoksa eski Türk geleneğinde kahramanlık destanlarında geçen Tulbar mı veyahut
da İslam inancına göre Hz. Muhammed’in
Miraç Gecesi kanatlı atı Burak mı? Tabloda
2
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A. Özler-Elif Özler, (2016), “Tahsin Hancıoğlu’nun
Kerkük Katliamı”, Tahsin Hancıoğlu 65 Yaş Armağanı, Denizli, s. 13.

görüldüğü gibi “mezarlık alanında uçar
biçimde betimlenen kanatlar Kerkük
Katliamında öldürülerek şehitlik mertebesine
yükselen Irak Türkmenlerini göğe taşıyan Tulbar/Pegasus/Burak canlandırılmıştır. Sanatçı
tasvir ettiği kanatlı atlarla hem doğduğu topraklardaki Türk boyunu hem de İslam geleneğini harmanlamış gibi görülmektedir. Sonuç
olarak sanatçı Tahsin Hancıoğlu’nun Kerkük
Katliamı adı ile gidenlerin anısına yaptığı bu
resmin yorumlanması bir diğer sanatçı Yaşar
Kemal’in dizileriyle bitirelim:
O iyi insanlar o güzel atlara bindiler çekip
gittiler”3
Evet hemşerimiz, arkadaşımız ve dostumuz
Tahsin Hancıoğlu da bir ata binerek ebediyete
intikal etmiştir. Mekânı Cennet olsun…
Hüseyin Şahbaz
(İmam Zeynelabidin/Tavuk/Kerkük, 1943-4
Ağustos 2020)

Türkmeneli coğrafyasının verdiği ikinci büyük
kayıp Dr. Hüseyin Hasan Şahbaz’dır. Şahbaz,
doğup büyüdüğü ve canından çok sevdiği
İmam Zeynelabidin Köyünde 4 Ağustos günü
hayata veda etti.
Dr. Hüseyin Hasan Şahbaz 1943 yılında toprak damlı bir evde ve o zamanlar 50 haneli bir
köy olan İmam Zeynelabidin’de doğmuştu.
3

A. Özler-Elif Özler, (2016), s. 15-16.
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Şahbaz ailesi dördü erkek, ikisi kız toplam altı
kardeşten oluşuyordu. Ailenin 4 erkek çocuğu sırası ile Mustafa Kemal, Hüseyin, Fazıl ve
hayatta olmayan Kamber; kızlar ise Cemal ve
Hatice adları ile biliniyor.
Kerkük’e bağlı Dakuk İlçesinin bir köyü olan
İmam Zeynelabidin, halis muhlis bir Türkmen köyü idi. Burası Türkmen kültürü, folkloru ve halk edebiyatının aynı zamanda en
zengin merkezlerinden biri sayılır. Hüseyin
de anadilini ve Türklük şuurunu bu köyde kazanarak gelişti. İlkokulu, köyün bağlı olduğu
Dakuk İlçesinde tamamladı. Lise eğitimi için
Kerkük’e geldi. Yüksek tahsili için kafasında
tek proje vardı: Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumak. Ancak ailelerinin
yardımı olmadan Türkiye’de yüksek öğrenim
yapmak kolay değildi. Ailenin maddi durumu iyi değilse, yüksek eğitim için yurt dışına
çıkmak zordu. Yahut bu iş, öğrencilere destek
veren bazı eğitim veya kültür kurumlarından
burs almak yoluyla gerçekleştirebilirdi. Çünkü
devlet sadece ABD veya İngiltere’de eğitim
yapmak isteyenlere burs veriyordu. Türkiye’de
eğitim almak isteyenlere Irak hükümeti, doğrusu sıcak bakmazdı.
Türkmeneli bölgesinde liseyi tamamladıktan sonra Türkiye’de okumak isteyen, ancak
maddi yönden imkânı olmayan ihtiyaç sahibi
öğrencilere Kerkük’te burs veren veya burs
temin ederek kapalı hizmet veren kurumlar
varmış. Yetenek ve liyakat sahibi öğrencileri
seçen ve onları yüksek eğitim yapmak üzere
Türkiye’ye gönderen bu kuruluş, Şahbaz’ı da
seçerek Türkiye’ye göndermiştir. Bu sayede
Şahbaz Türkiye’ye geldi ve Ankara Üniversitesi Türkçe Bölümüne kaydoldu. Türkiye’nin
en iyi okullarından biri olan Dil-Tarih’te birbirinden kıymetli hocalardan ders alan Hüseyin 1974 yılında lisans eğitimini tamamladı.
Bununla yetinmeyen Hüseyin Şahbaz,
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünün doktora programına başvurdu.
Buradan da kabul alınca ilk kez Irak Türkmen
dilini doktora konusu olarak seçti. Ankara’dan
İstanbul’a geçen Hüseyin Şahbaz, çok başarılı
bir tez hazırladı. Tez danışmanı ise rahmetli
Prof. Dr. Muharrem Ergin’di. Bu tez ile ilk kez

Kerkük Ağzını bilim dünyasına tanıtmış oldu.
Tezinin başlığı “Kerkük Ağzı” olmakla beraber, araştırmanın kapsamında Kerkük, Dakuk,
Tuzhurmatu ve Karatepe gibi birçok Türkmeneli yöresi de vardı. Doktorasını tamamlayınca
Irak’a geldi, bir yıllık zorunlu askerliğini yaptıktan sonra Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Çalışmaları Bölümü Türkçe Koluna
atandı ve birkaç yıl bölüm başkanlığı yaptı.
2003 yılından sonra Dakuk’ta bazı müesseselerin yeniden inşa edilmesinde büyük rol
oynadı, ayrıca Polis Merkezini yeniden inşa
edilmesini sağladı. 2009 yılına kadar Dakuk
Belediye Meclisinde üye olduktan sonra tekrardan 2005 yılında Türkçe Bölümü başkanlığını teslim aldı. 2003’te rejimin düşmesiyle
birlikte Kerkük Üniversitesi İnsani Bilimler
Fakültesi Türkçe Bölümü’nün açılışında büyük rolü oldu. Böylece sunduğu hizmetleri
Bağdat’tan Kerkük’e taşıdı ve bir süre Irak
Türkmen Meclisi’nde üyelik yaptı. Bir süre
Türkmeneli Uydu Televizyonu Müdürlüğü
görevinde de bulunan Şahbaz, 2011’de emekli olana kadar Bağdat Üniversitesi’nden sonra
Kerkük Üniversitesi’nde hizmetlerini sürdürdü. Son yıllarını doğduğu İmam Zeynelabidin
köyündeki evinde geçiren Şahbaz 4 Ağustos
2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Evli
olan Hüseyin’in Afşin, Selcan, Ali, Nigâr ve
Zeynep adlarında toplam 5 çocuğu vardır.
Hüseyin Şahbaz’ın Kişiliği
Hüseyin Şahbaz ile ilk defa Ankara’da tanışmıştım. İlgimi çeken yanı ilk defa Türk dili
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gelen geçenlerle sohbet ederdi. Seksen yaşlarında olmasına rağmen hafızası berrak, zihni
açık sempatik bir hanımdı. İlk defa ondan
pek çok arkaik Türkçe kelimeler duyduğumda
dehşete kapılmıştım. Eski köy düğünleri nasıl
olurdu diye sorduğumda tane tane anlatmıştı.
Bana “köy düğünlerinde açık havada oynanan
halaylar “balaban” eşliğinde icra edilirdi” deyince, hayretim bir kat daha artmıştı. Bu
eski nefesli sazın burada kullanıldığını duyduğumda bunun ne olduğunu sorunca bana
“siz buna Kerkük’te zurnapa diyesiz” cevabını
verdi. Bu ziyarette Cihan teyzenin toprak evinin rölövesini çıkarttım, fotoğraflar çektim ve
malzemeler derledim.
Hüseyin
Şahbaz’ın annesi
Yıldız Yağmur
(gözlüklü, sağda)
ve yazarın annesi
Behiye Zeynelabidin Saatçi, (İmam
Zeynelabidin,
1976)

ve edebiyatını okumak gayesiyle Türkiye’ye
gelmiş olması idi. Çünkü herkes önce tıp,
sonra mühendislik taksili için Türkiye’ye gelirdi. Ancak tek bir kişi hem de kendi isteğiyle
Türk dilini tahsil için gelmişti. İkinci olumlu
tarafı İmamlı olması idi. Bu bakımdan kendisi
ile hem edebiyat hem de İmam Zeynelabidin
folkloru üzerine sürekli sohbetimiz olurdu.
Ankara’daki öğrencilik yıllarından itibaren
başlayan dostluğumuz yıllarca sürdü. Hüseyin
Şahbaz, kelimenin tam manasıyla köy hayatına aşık, toprak damlı halk mimarisinin özgün
örnekleri olan mekânlarda yaşamayı seven
bir insandı. Hüseyin’in anlatımından sonra İmam Zeynelabidin köyündeki Türkmen
halk mimarisi üzerine eğilmeğe karar verdim.
Köylerine yaptığım ziyaret vesilesiyle, yörenin
halk edebiyatı ve folkloru üzerine derlemeler
de yapmıştım. Annesi rahmetli Yıldız Kamber
Yağmur Hanım, başlı başına tepeden tırnağa folklor malzemesi ile yoğrulmuş doğal bir
kaynak kişi idi. Tatlı dilli olan Yıldız teyze çok
düzgün ve güzel Türkçe ile konuşurdu. Konuştukça sözlerini atasözleri, deyim, tekerleme,
mâni dörtlüğü ve fıkralarla süslerdi.
Ağabeyi Mustafa Kemal hem çiftçi hem de dokuma tezgâhına sahipti. Diğer kardeşi Fazıl ve
bütün akrabaları köy hayatının doğallığı içinde yaşayan insanlardı. Akrabaları (Yıldız teyzenin amcası kızı) olan rahmetli Cihan Ethem
Yağmur teyze o zaman (1975) toprak evinde
yaşardı. Çerekesi sırtında evin önünde oturur
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Boylar ve oymaklar kitabında ve özellikle bu
kitabın kapağında İmam’daki Dede Abbas
Bektaşi Tekkesini bekleyen Bakır amca ile Cihan teyzenin fotoğraflarını kullandım. Bütün
bu zenginliği bana tanıttıran doğrusu Hüseyin
Şahbaz oldu. Böylece Hüseyin’in neden köy
hayatına bu kadar sıkı bağlı olduğunun güzelliğini de anlamış oldum.
O tarihlerde Hüseyin Şahbaz Beşevler’de yurtta kalırdı. Ama hemen hemen her gün Bahçelievler semtinde olan evlerde arkadaşlar olarak
buluşurduk. Özellikle Muzaffer Arslan, Salahattin Ergeç, Sadettin Ergeç ve Faruk Abdullah sık sık görüşüp toplanırdık. Bu arada yüksek öğrenimlerini yapmak üzere Kerkük’ten
Türkiye’ye gelen seçkin bir öğrenci grubu vardı. Bu öğrencilerin bir kısmı yurtta, bir kısmı
da evlerde kalırdı. Bu evler adeta bir üs, bir
çekirdek gibiydi. Her türlü konu ve sorunlar
konuşulur ve tartışılırdı. Bu çekirdeğin etrafında birinci, ikinci ve üçüncü halkalarda yer
alan, bazen üçüncü halkanın kenarlarına ilişen
isimler de vardı.
Gönül ve cep birliği yapan arkadaşların hepsi
aynı amaca hizmet için bir araya gelmişlerdi.
Kader birliği yapan bu arkadaşlar arasında yer
alan şu isimleri hatırlıyorum: Gazi Abdülmecit, Yunus Bayraktar, Yıldırım Hasanizade,
Mahir Nakip, Hasan Demirci, Erdal (Ahmet)
Muratlı, Eşref Çelebi, Riyaz Sarıkâhya, Mustafa Kemal Yayçılı, Suat Mehmet Salih, Hişam
Bayraktar, Sedat Yahyaoğlu, Remzi Abdülmecit, Hasan Abdülmecit, İhsan Muratlı…
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Bu grubun içinde sağlam karakteri, tevazuu,
dostluğu, sırdaşılığı ile ilgi çeken Hüseyin
hem gönüldaşımız hem de dava arkadaşımızdı. Arkadaşlar arasında sakin ve sabırlı duruşu
ile insana sükûnet ve huzur verirdi. Bir güne
bir gün herhangi bir arkadaşı kırıp incittiğine kimse şahit olmamıştır. Arkadaşlarımızın
birbirlerine kenetlenmesi işinde de mahir ve
yetenekliydi. Sağlam karakterini halk edebiyatımızın, yörelerinde yaygın olan sofi
tekkelerinden beslenerek kazandığını İmam
Zeynelabidin ve Dakuk yörelerini dolaştığım
zaman anlamıştım. İnsanlara ve insanlığa
kardeş gözüyle bakışını Bektaşi tarikat ehlinin
geleneğinden süzerek kazanmıştı. Hikmetli
sözler, insanlığa yol göstermede dile getirilen
öğütler, Hüseyin zengin dünyasını süslüyordu. Bu hususta okuduğu nefes ve ilahilerle
bazen dile getirirdi. Bundan dolayı karıncayı
incitmeyen bir mizaca sahipti. Din ve mezhep ayrımı yapılmasına izin vermez ve bunları
Türkmenler arasına sokulan bir fitne olarak
görürdü.
Ankara’daki yılları geride bırakan Hüseyin
Şahbaz, doktora için İstanbul’a taşındığı zaman, bu sefer daha sık görüşmeğe başladık.
Bizim İstanbul’da olan ekibimizin bir parçası olmuştu artık. İstanbul’da Fikret Hüseyin,
Mustafa Peri, Yılmaz Ali Özkan, Yavuz Ali,
Ziya Salihi, Nejdet ve daha birkaç arkadaş
grubu ile kaynaşan Hüseyin, aynı uyum ve
ağırbaşlılık içinde hareket etti. Şimdi geriye
dönüp baktığımda aramızdan ayrılan aziz ve
kıymetli arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, geride kalanlara asude bir ömür diliyorum.
Sevgi ve dostluk onun şiarı ve prensibi idi. Kendisinden incinen, kırılan ve darılan kimse olmamıştır. Kendini hiçbir zaman öne çıkarmaz,
hep arka planda kalmayı tercih ederdi. Gösterişten nefret eder, şöhret düşkünlerinden uzak
dururdu. Bunca tevazua karşılık ondaki bilgi
birikimi ve kültür derinliği kolayca sezilirdi.
Bazı karalamalarını hiçbirimize göstermezdi.
Hatta güzel Türkçesi ile yazdığı metinleri göstermekten utanır ve “bunlar önemsiz şeyler,
ağabey” der ve saklardı. Irak’a döndükten sonra üniversite hayatı ve meşguliyeti daha fazla

Hüseyin Şahbaz’ın

olmuştu. Ancak orada gizliden gizliye şiirler ağabeyi Mustafa
Kemal.
yazdığını başka kanallardan öğrenmiştim.
Hüseyin Şahbaz’ın bence en büyük tarafı,
Türkmen toplumuna zengin bir miras olarak
bıraktığı doktora tezidir. Büyük boy 600 sayfayı aşan bu tezin mutlaka basılması gerekir diye
düşünmüş ve kendisine söylemiştim. Bana
“aradan uzun yıllar geçti ve üzerinde tekrar çalışılıp gözden geçirilmesi gerekir” gerekçesiyle kabul etmedi. “Tamam çalış ve bitince biz
basarız” dedimse de dinletemedim. Eminim
yine kendini göstermekten çekiniyor ve biraz
da “artık yaşlandım, uğraşamam” gibi bahaneler uyduruyordu. İşin en üzüldüğüm taraf
Hüseyin Şahbaz’ı mensup olduğu toplumun
tanımamış olmasıdır. Belki bu yüzden, her
şeyden soğumuş, köydeki evinde hatıraları ile
yaşamayı tercih etmiştir. Her şeyi içine atan
Hüseyin, bu hususta da bize bir ipucu vermedi.
Kendi deyimiyle çamurlu bir damda büyümüş ve ilk kimliğini orada kazanmıştı. Onun
ilk mektebi annesinden duyduğu ninnilerdi.
Bu ninnilere öylesine içten inanmıştı ki, bunları hayatının prensibi edinmişti. Onun yazdığı “Yollar ve İzler” şiirini ele geçirince, bir
hazine bulmuş gibi sevinmiştim. Bu şiiri yan
tarafta okuyucularla paylaşmak istedim. Zira
Hüseyin Şahbaz’ı ve onun dünya görüşünü bu
şiir öylesine güzel yansıtıyor ki, benim burada
yazdıklarım belki bir hiç kalır. Şiirdeki anlatım
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Yanık sesiyle leyle4 söyleyerek
Bol ak sütüyle emzirir dururdu
Oğuldur çabuk büyüsün diyerek
Diş çıkarttım başa dendüc5 saçıldı
Emdiğim o ak sütle ayak tuttum
Leyleler duyarak dilim açıldı
Övünür annem: Ben oğlan büyüttüm
Annemin leyleleri hâlâ kulağımda
Çınlar durur büyüdükçem büyür
Hatırlayıncam yaş birikir göz bulağımda
Ruhum o leyleleri hâlâ anar da uyur

Hüseyin
Şahbaz’ın
amcası Derviş
Bakır.

ustalığı, dilinin sadeliği yanında asıl bu şiirin
verdiği büyük ders, insanların kimliğini kazanmada tutacağı sağlıklı yolu göstermesidir.
Hüseyin’in seviyesini ve değerini ortaya koyan
bu şiiri bütün arkadaşlarımızın okumasını dilerim.
Topluma borcunu ödeyen Hüseyin Şahbaz
ender yetişen büyük bir değerdi. Böylesine
değerli bir bilim insanının ve gerçek yurtsever
bir kişinin vefatından dolayı acımız ve kaybımız büyüktür. Bundan dolayı Türkmeneli
dünyasına başsağlığı, ailesi ve yakınlarına sabır
ve metanet diliyorum. Allah rahmet eylesin ve
mekânı cennet olsun.
Hüseyin ŞAHBAZ
Yollar ve İzler
Söğütlerle çevrili iki yanı
Bir köyde hayata gözlerim açtım
Her köşesinde var binlerce anı
Anılardan bir demet size seçtim
Bir yaz gününde dünyaya gelmişim
Annem anlatırdı sorduğum zaman
Bunu yıllardır böylece bilmişim
Günler aylar geçti tatlı hem yaman
Adıma gelince amcam bırakmış
Seçmiş adımı rüya âleminden
Beşiğe annem gök boncuk takmış
Korur diye kötüler nazarından
Annem beşikte beni uyuturdu
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Dinlediğim o leylelerden size
Söylemek istiyorum birkaçını
Çocukken leyleler alınmaz göze
İnsan büyüdükçe okşar içini
Aziz balam leyley ederem yatasan
Kaday alım6 konca7 güle batasan
Başıya dönüm8 konca gül kölge9 salıp
Menim gülüm kölgesinde yatasan
Aziz balam leyley ederem dayım10
Kaday alım yuxuy11 olsun mülayım
Başıya dönüm Xudama çox yalvarram12
Vallah balam olasan menim payım
Aziz balam leyley ederem naçar
Kaday alım leyley derd ögün13 açar
Başıya dönüm Xudaya çox yalvarram
Menim gülüm beke14 suçumdan geçer
Aziz balam leyley edim yatınca
Kaday alım beklerem ay batınca
Vallah balam gözüme şiş batırram15
Başıya dönüm sen hasıla yetince
Menim balam beşigi beş kuruştan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ninni
Kazanlarda haşlanan buğday taneleri
Sana gelen kaza bana gelsin anlamında söylenmiştir.
Gonca
Başına döneyim
Gölge
Daim, daima.
Uykun
Yalvarırım
Önün[ünü]
Belki
Batırırım
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Kaday alım bağırdağı16 gümüşten
Başıya dönüm-Beslediğ beyyük ettiğ17
Aziz balam-Xudam versin yengişten18
Duyduğum leyleler sayıca çok
Şu anda bunları çok azdır bilen
Duyulmaz oldu söyleyeni hiç yok
Uyur çocuk yalancı mama ilen
Eski söz diye bunlardan geçildi
Bozuldu eski anneler düzeni
Çocuk büyütmede ayrı yol seçildi
Ne yapmalı gelenekler bozanı?
Köye gidişlerimde içten gelen
Bir istekle ben kabartırım kulak
Duymam kalmamıştı leyle söyleyen
Kurumuştu artık su içtiğim bulak
Yüzyıllar önce bizler yola çıktık
Leylelerle sapmadık sağa sola
Yazık şimdi leyleleri unuttuk
Girdik sonu belli olmayan yola
Cansız durur kâğıt yapraklarında
Leylelerimiz unutuldu bazısı
Bazı eski duvar oyuklarında
Bu imiş onların alınyazısı
Hasan Özmen Bayatlı
(Karatepe, Diyale, 1956-Kerkük, 5 Ağustos
2020)
Türkmeneli bölgesinden gelen üçüncü acılı haber, Türkmen siyasetçi Hasan Özmen
Bayatlı’nın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesiydi. Kerkük’te tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybeden Bayatlı, uzun yıllar Türkmenlerin Irak’ta verdiği siyasi mücadelede aktif rol alan isimlerden biriydi.
Hasan Özmen Irak’ın Diyale kentine bağlı
Karatepe ilçesinde 1956 yılında dünyaya geldi. Bayatlı’nın ailesi Kerkük’e yerleşmişti. İlk
ve orta öğrenimini Kerkük’te gördükten sonra
yüksek tahsilini yapmak üzere Türkiye’ye gitti.
Adana’da Mühendislik Fakültesinin İnşaat bölümünü bitirdi. Daha sonra bir inşaat firma16 Bebeklerin beşikten veya salıncaktan düşmemeleri
için üzerlerine sarılan enli kuşak.
17 Besledik büyüttük
18 Yeniden

sında mesleğini icra ederek hayatını kazandı.
Bayatlı, 1990 yılından itibaren siyaseti seçerek mücadele hayatına atıldı. Türkmen davasının takipçisi olarak Irak muhalefet grupları
ile hareket etti. Kurulan Irak Milli Türkmen
Partisinde aktif görev aldı. Türkmenlerin siyasî
alanda varlığını göstermek için çabalar harcadı. Irak’ta dikta rejiminin 2003 yılında devrilmesinden sonra Irak’ın içinde mücadeleye
başladı.
Irak Türkmen Cephesinin partileşmesi üzerine
mücadelesine bu kuruluşun çatısı altında devam etti. Türkmen Cephesinin değişik bölgelerde değişik seçim siyaseti takip etmesinden
dolayı Diyale ilinden milletvekili adayı oldu.
Irak’ın 2010 yılındaki parlamento seçimlerinde milletvekilliği kazanarak meclise girdi.
Daha sonraki dönemlerde siyasi arenada faaliyetini sürdürerek, Irak Türkmen Cephesine
destek olmaya devam etti.
Son olarak Kâzimî tarafından kurulan Irak
kabinesine bir Türkmen bakanın da atanması konusunda yapılan mücadele sonucu Başbakan Kazımı Irak’ta uzun yıllardır beklenen
Türkmen kökenli bakan arayışını sona erdirmek için Irak Parlamentosuna devlet bakanlığına aday gösterdi. Böylece Irak’ta Devlet
Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak bakanlık atanması Irak Parlamentosunda oylanmadan eski Türkmen Milletvekili Hasan Özmen Bayatlı, 5 Ağustos 2020 tarihinde
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Ölümü büyük üzüntüye yol açan Bayatlı’nın
cenazesi 6 Ağustos günü Kerkük’te toprağa
verildi. Evli olan Bayatlı’nın Batuhan adlı bir
oğlu vardır.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Parlamento İnsan Hakları Komitesi Başkanı Erşat
Salihi’nin resmi hesabından defin işlemlerine
ilişkin video paylaşıldı. Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi, vefat eden dava arkadaşı
Bayatlı hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Kalp krizi geçirerek vefat eden Hasan Özmen Bayatlı’nın, Irak’ta uzun yıllardır beklenen Türkmen kökenli bakan arayışını sona
erdirmesi düşünülüyordu. Irak Başbakanı
tarafından devlet bakanlığı görevine önerilen
Bayatlı’nın dün ani ölümü buna fırsat vermedi.
Dava dostum, yol arkadaşım, mücadeleci kardeşim Hasan Özmen Bayatlı’nın ölümü hepimizi, bütün Türkmeneli’yi sarstı. Mekânın
Cennet olsun değerli kardeşim. Türkmeneli
siyaseti, Türkmeneli davası çok değerli bir ismini kaybetti.”
Ömrünü Türkmen davasına adayan Hasan
Özmen
Bayatlı’ya Tanrıdan
rahmet,
Türkmeneli camiasına da başsağlığı diliyoruz.
Dedeler Yadigârı Yetim Kaldı
Cihat Demirci
(Kerkük, 1956-Ankara, 6 Ağustos 2020)
Durdum Kerkük dağında
Gözüm Teze19 bağında
Keşke bir gün oturağ20
Köprü’nün21 çardağında
Öldüysem gömün meni
Kerkük’ün torpağında
6 Ağustos 2020 tarihinde duyulan dördüncü acı haber Türkmeneli’yi büyük üzüntüye
boğdu. Bu acı haber sevilen halk şairi ve hoyrat ustası Cihat Demirci’nin vefat haberiydi.
Tedavi için Ankara’ya getirtilen Cihat tedavi
altına alınır alınmaz hayatını kaybetmiş oldu.
Dedeler Yadigârı programının sevilen sunucu19 Tazehurmatu
20 Oturalım
21 Altunköprü’nün

20

su Cihat Demirci 1956 yılında Kerkük’ün Piryadi mahallesinde doğmuştur. Dokuz çocuklu
bir ailenin ilki olarak dünyaya gelen Cihat, ilkokulu Kerkük’te bitirdikten sonra, baba sanatı olan demircilikle uğraştı. Soyadını da baba
mesleğinden almıştır.
Geçim sıkıntısı yüzünden gönüllü olarak askere yazıldı ve as subay rütbesine kadar ulaştıktan sonra emekliye ayrıldı. Mâni ve hoyrat
vadisinde tanınan bir ailenin çocuğu idi. Bu
yüzden hoyrat, mâni ve makam gibi sanatlara rağbet gösterdi. Bu alanda başarı kaydetti.
Yüzlerce hoyrat ve mâni dörtlüğünü ezbere
okuma yeteneğine sahipti. Böylece bir oturuşta
onlarca hoyrat ve mâniyi söyler dururdu. Düğün, sünnet ve başkaca eğlence törenlerinde,
özellikle fasıllar ve nağmeler arasında hoyrat
dörtlükleri okurdu. Daha sonra kendi icadı
olan bu geleneği sürdürdü.
Ölümü ve cenaze töreni Kerkük’te görülmedik
bir ilgi odağı olan Cihat gerçekten milletin
gönlünde taht kurmuş bir halk şairi idi.
Özellikle Türkmeneli Uydu Televizyonunda
yayımlanan Dedeler Yadigârı programını
sunarken aralarda hoyrat dörtlükleri okuması,
kendisini hem şöhrete kavuşturmuş hem de
seyircilerin sevgisini kazanmasına vesile olmuştu. Kendisine Allah’tan rahmet ve mağfiret; ayrıca Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan Türkmeneli yurduna başsağlığı dilerken,
ondan seçilmiş hoyrat ve mâni dörtlüklerini
okuyucularımıza sunuyorum.
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Cihat Demirci’den
Bir Şiir ve Hoyratlar
Şiir
Düştüm yatağa xeste22
Can çekirem son nefeste
Hissedirem23 başım üste
Gelen ağlar giden ağlar
Xeber verin yazarıma
Ağlamasın azarıma
Billem24 ölsem mezarıma
Gelen ağlar giden ağlar
Dıxtor25 mene ilaç ele26
Gözüm yaşı döndü sele
Qere27 günde bizim ele
Gelen ağlar giden ağlar
Hoyratlar
Zubun çeket qatımız
Asıl attı atımız
Bin xesteni sağ eder
Bizim bir xoryatımız
Men Kerkük’ün bağıyam
Erbil’in yarpağıyam
Altunköprü qoy bilsin
İtmiyen bulğıyam28
Teze Tavuğ Beşir’in29
Her zaman çardağıyam
Duzhurmatı30 milletin
Her şeyde ortağıyam
Qaranlığ yurdum için
Vallahi çırağıyam
Bu diyarda xanım var
Qilincim qalxanım var
Nice buranı salım
Yüz gömülen canım
Nişan da o nişandı
Torpağında qanım var
Hasta
Hissediyorum
Biliyorum
Doktor
Eyle
Kara
Yitmeyen (kaybolmayan) bulağıyım (pınarıyım).
Tazehurmatı, Tavuk (Dakuk) ve Beşir Kerkük’e
bağlı Türkmen yerleşim merkezleri.
30 Tuzhurmatı
22
23
24
25
26
27
28
29

Bax gevlim31 yarasına
Tez olaş çarasına32
Kâfırlar fitne saldı
İslamlar arsına
Axtı gözümün yaşı
Sönmez gevil33 ataşı
Ne dindi ne imandı
Qardaş vurrı qardaşı
Dünyanın tapısına
Bax gözel yapısına
Beşer olsun düşmesin
Reziller qapısına
Din iterse34
Xér35 iter din iterse
Bize olduğu zulum36
Görmedi dini terse
Kerkük atrafı dağlar
Dağın öğünde bağlar
Qurbanam o Türkman’a
Gelib bizi qucağlar
Gevlinde37 iman olan
Bes38 Allah’a bel bağlar
İstiriğ çalışağın39
Qoymırı el ayağlar40
Dost elinde sapan ol
Gözel xuyu qapan ol
Gevil qırmağ sehildi41
İgidiysev42 yapan ol
Yandı canım bütünü
Göge qaxtı43 tütünü
On balam44 var unutmam
Men nenemin45 sütünü
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Gönlüm
Çabuk ulaş çaresine
Gönül
Yitirse, kaybolursa
Hayır (işler)
Bize yapılan zulümü
Gönlünde
Yalnız, sadece
Çalışmak istiyoruz
El ayak takımı izin vermiyor
Kolaydır
Yiğit isen
Kalktı, yükseldi
Yavrum, çocuğum
Anamın
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Mecliste saqi yoxtı46
Camıda faqı yoxtı47
Telafer’den Kerkük’ün
Gevilde48 farqı yoxtı
Yük apardığ49 xana biz
Yükü aldığ yana biz
Bu diyardan çıxmarığ50
Bulanırsağ qana biz
Çünkü bırda gömmüşüğ51
Bala baba ana biz
Yada demeriğ söndir52
Ölseğ yana yana biz
Avçıyığ asi53 yerde
Quş endirriğ dene biz54
Asmandan qeyye55 yağsa
Yaşarığ merdene56 biz
Bu köyden vali gider
Yüz kere geli57 gider
Güçlü güzel paralı
Her yerde eli gider
Bu köyden paşa gider
Billem58 dağ daşa gider
Ne eyliğ unudulu59
Ne zulum60 başa gider
Bu köyden ağa getti
Meveli61 bağa getti
Heqqime ulaşıncam62
Derim dabbağa63 getti
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Mecliste saki yoktur]
Camide fakih yoktur
Gönülde
Götürdük
Çıkmayız
Burada gömmüşüz
Yabancıya söndür demeyiz
Avcıyız zor (sıkıntılı)
Kuş[u] indiririz yeme biz
Gökten kaya (taş)
Yaşarız merdane (mertçe)
Gelir
Bilirim
Ne iyilik unutulur
Zulüm
Meyveli
Hakkımı kazanana kadar
Sepiciye, hayvan derisini terbiye eden kişiye

Vatan daşı
Altundı vatan daşı
Vafalıyığ severiğ64
Her asıl vatandaşı
Sele oxun65 atana
Ox çalmasın yatana
Canım qurban ederem
Yaşadığım vatana
Ha var var
Zenginlerde ha var var
Yetimlerin evinde
Şivan fizzah havar66 var
Gevlimiz şad olaydı
Biz çaxaydığ ha verver67
Bıraxtıv ğemde meni68
Gözleri nemde meni
Odu zaman69 hiç etti
Hem seni hem de meni
Bıraxtıv70 xanda meni
Xanda bir yanda meni
Gözüm sene tikmiştim
Terk ettiv71 sen de meni
Bizden nece vaxt getti72
Telih getti baxt getti73
Qul öldi ağa köçti74
Soltan75 düşti taxt getti
Qaldım gün batan yerde
Zalım ox atan yerde
Bir gün biz de yatarığ
Babamız yatan yerde
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Vefalıyız severiz
Söyle okun[u]
Matem, feryat ve figan
Tabanca
Bıraktın gamda beni
İşte zaman
Bıraktın
Ettin
Bizden nasıl vakit (zaman) gitti
Talih gitti baht gitti
Kul öldü ağa göçtü
Sultan
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Durmaz şehit kervanı şehit verdik her anlar
Parçalandı bedenler sürüklendi çok canlar
Ondört Temmuz gününde döküldü temiz kanlar
Ağlırı Hasa bugün Kerkük kana batıptı
O kutsal toprağında nanca şehit yatıptı

Hakkı ele getirmeğ bütün derde çaradı
Çaldı kapım şehadet ölüm meni aradı
Bir damla kanım kalsa şanlı millet yaradı
Ömür boyu kalacağ bizlerden gitmez azar
Şehit kanatsız koştu tarihte adın yazar

Şen düğün yasa döndü ağladı oğlan kızlar
Babamızı vurdular yetim kalmışığ bizler
Çobansız koyun kimin itirmişiğ yol izler
Feleğin oklarına gönül nice dayansın
Kimler işi yapıptı kalbi ciğeri yansın
Musalla Korya ağlar yas tutub bugün Kala
Şehitlerin kanıydan sokaklar dönüb ala
Gözleri yolda kalıb yatmırı küçük bala
Etlerimiz satıldı helal olub kanımız
Yalğuz meydanda kaldığ düşmandı dört yanımız
Kara bulut havamda günümüzde geçti zor
Kırılaydı kalemler yazanı olaydı kôr
Atam babam diyarı bizler için oldu gôr
Kan kablıyıb Kerkük’ü dağların sarıb duman
Türkmen’e zulmedende ne dini var ne iman

Kazandı cennet firdevs şehidin yüzü ağdı
Yaşar bizimden her an sönmeyen bir çırağdı
Her damla kanlarından yadlar gözünde dağdı
İmam Hüseyn’nen kalıb şehitliğ bize paydı
Can verdi kan döktürdü semada parlak aydı
Dendenoğlu diyiri millete canım kurban
Yurt için millet için şehit verdik armağan
Şehidin ruhu şaddı kanşarlar onu asman
Baş eğmeriğ zillete düşman belin bükeriğ
Din dil vatan uğrunda ölünce kan dökeriğ

Zalım zalım
Yazım Ağlar

Elimde sazım ağlar
Türkmeneli yurduma
Fırat Araz’ım ağlar
Erbil’i melül gördüm
Telafer Duz1’um ağlar
Yaralı Kerkük için
Tebriz Şiraz’ım ağlar
Yaradana el açtım
Duam niyazım ağlar

Osman OĞUZ

Yazım ağlar
Kışım ayazım ağlar
Ömrüm hazana erdi
Baharım yazım ağlar
Yara mektup gönderdim
Kalemim yazım ağlar
Hasret bağrımı deldi
İçerim yazım ağlar
Feryat figan eylerem
Sesim avazım ağlar
Yanaram aşk oduna

On Dört
Temmuz
Şehitleri

Felah DENDENOĞLU

Ne bir kara günüydü dönmesin Ondört Temmuz
Gözyaşıydan kan ağlar Musul Kerkük Taze Tuz
Kanlarımız döküldü sattılar bizi ucuz
Şehitler köprü üste bir biriyden baş çatar
Kimsesiz kalan bala geceni nece yatar

1 Duz: Tuzhurmatu’nun halk arasında söyleniş biçimi
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Osman Fikri SERTKAYA

Hüseyin Şahbaz Hassan’ın
Ardından

“

Acı haber tez duyulur” derler. Kerkük’te
ikamet eden soydaşımız Hüseyin Şahbaz
Hassan’ın Hakka yürüdüğü haberini Çoban Hıdır Uluhan’dan duydum. Onun Türkçesi ile dilhûn oldum. Allah rahmet eylesin.
Nurlar içerisinde yatsın.
Ben konuya başından başlayayım. 69’lu yılların sonu 70’li yılların başıdır. Ayrı zamanlarda
üç Kerküklü hemşehrim Kerkük’ten Ankara’ya
gelirler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-

24

rafya Fakültesi’nin Türkoloji Bölümü’nde
Türkoloji tahsiline başlarlar. Bu üç kişiden ilki
1948’de Kerkük’ün Kifri İlçesinde doğan Hidayet Kemal Bayatlı’dır. Hidayet Kemal 1970’te
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
bursunu kazanır ve 1970-1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde Lisans öğrenimini tamamlar.
Doktora çalışmasını yapmak üzere İstanbul
Üniversitesi’ne gelir. Eski Türk Dili Anabilim
Dalı’nda Prof. Dr. Muharrem Ergin’in yönetiminde “Halk Şiirinde Irak Türkmen Ağzı. Dil
İncelemesi” isimli doktora tezini 1979’da tamamlar ve ülkesine döner. Önce Bağdad Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Doğu Dilleri
Bölümünün Türkçe kürsüsünde, Daha sonra
da Diller Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışır. 1984 yılında Irak’ta
doçentliğe yükseltilen Hidayet Kemal bilinen
sebepler dolayısıyla ülkesinde çok acı ve zorluk çeker ve sonunda 1988 yılında ailesiyle
birlikte Türkiye’ye sığınır. Türk vatandaşlığına geçer. Trakya Üniversitesi Türkoloji Bölümü Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun
yönetiminde yeni kurulmuştur. Hidayet Kemal Prof. Hacıeminoğlu tarafından Trakya
Üniversitesi’ne davet edilir öğretim üyesi olarak Edirne’de çalışmaya başlar. 1994’te Profesörlüğe yükseltilir. Hacıeminoğlu’ndan sonra
Bölüm Başkanı olur. Ancak 2002-2003 yıllarında hastalanır. Beyninde habis bir ur çıkmıştır. Hastahaneye kaldırılır. Kendisini İstanbul
Türkolojisinden 10 kişi ile hastahanede ziyarete gittiğimizde “Hidayet nasılsın?” dedim. Yüzünü pencereye çevirdi cevap vermedi. Bana
odadan dışarı çıkıp ağlamak düştü. Hidayet
Kemal 22 Haziran 2003’te eşi Nilüfer Hanımı
üzüntüler içerisinde bıraktı. 1981 doğumlu
oğlu Altay ile ve 1983 doğumlu kızı Dolunay’ı
yetim bırakıp aramızdan ayrıldı.
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İkinci Kerküklü hemşehrim 1948’de
Kerkük’ün Beşir köyünde doğan Çoban
Hıdır’dır. Bir ara Beşirli soy adını kullanır. Sonra Uluhan soy adını alır. Çoban Hıdır da 1971
yılında Ankara Üniversitesi’ne gelir. 1976 yılında “Kerkük Folkloru” adlı tezini hazırlayarak Lisans öğrenimini Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde tamamlar ve
doktora yapmak üzere İstanbul Üniversitesi’ne
gelir. Yeni Türk Dili Anabilim Dalı’nda Prof.
Dr. Sâdettin Buluç’un yönetiminde “Irak
Türkmen Ağızları” adlı tezini savunarak doktor unvanını alır. Ülkesine döner, Hidayet ve
Hüseyin ile birlikte çalışmaya başlar. Önce
Bağdad Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nin
Filoloji Bölümü’nde 2003’ten sonra da Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Türkçe
Bölümü’nde çalışır. Bölüm başkanı olur. 2014
yılında emekli olan Çoban Hıdır halen emekli
olduğu bölümünde ders vermekte, öğrenci yetiştirmektedir.
Üçüncü Kerküklü hemşehrim Hüseyin Şahbaz Hassan da 1943 yılında Kerkük’ün Dakuk
ilçesinin İmam Zeynelâbidin köyünde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kerkük’te
tamamlayan Hüseyin Şahbaz 1968-1969 ders
yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Lisans eğitimine başladı.
“Kerkük ve Yöresi Ağızlarından Derlenmiş
Sözler” adlı Lisans tezini savunarak 1972 yılında mezun oldu. 4 yıl kadar Ankara’da Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1976
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde doktora yapmak
üzere İstanbul’a gelen Hüseyin Şahbaz 19761979 yılları arasında Prof. Dr. Muharrem
Ergin’in yönetiminde “Kerkük Ağzı” isimli
doktora tezini savunarak Doktor unvanını
aldı. 1980’de ülkesine dönen Hüseyin Şahbaz
Bağdad Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nin Türkoloji Bölümü’nde çalışmaya başladı. 2006
yılında Türkmeneli Televizyonu’nun Genel
Müdürlüğüne atandı. Uzun yıllar hem üniversitede hem de TV’de çalışan Hüseyin Şahbaz
emekli olduktan sonra eşi ile birlikte İmam
Zeynelabidin köyündeki baba evine yerleşti.

Ben 1975-1977 yılları arasında bu üç meslekdaşımla oldukça yakın oldum. Bunda büyükannemin, ablası Güllüce ile birlikte, 1910’lu
yıllarda Kerkük’ün Bulak mahallesinden
Adana’nın Büyükdikili köyüne göçmesinin de
tesiri oldu.
Zaman zaman Çoban Hıdır Uluhan ile telefon ile konuşuyoruz. Facebook’ta da arkadaşız.
Bugün ondan Hüseyin Şahbaz Hassan’ın vefat
haberini aldım. Ciğerim yandı. Hüseyin kardeşime Yüce Tanrı’dan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere, akraba, hısım, arkadaş,
dost ve tanıdıklarına da başsağlığı diliyorum.
Hüseyin Şahbaz Hassan baba ocağında nurlar
içerisinde uyusun. Mekânı Cennet olsun.
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kerkuklu7@hotmail.com

Önder SAATÇİ

Hüseyin Şahbaz Hassan
1943 - 2020
Irak Türklüğünün yetiştirmiş olduğu kıymetli
bir ilim adamı ve eğitimci olan Dr. Hüseyin
Şahbaz Hassan’ın vefat haberi Irak Türkmenlerini derinden üzmüştür. Biz de bu sayımızda
merhumun değerli hatırasını ve hizmetlerini
yâd etmek üzere, Türkiye Dışındaki Türk
Dünyası Türkologları -Dilciler- eserinin bir
bölümündeki biyografisini siz değerli okuyucularımıza sunmayı görev bildik. Şahbaz Hocamıza Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli
ailesine başsağlığı dileriz
Hüseyin Şahbaz Hassan 1943 yılında
Kerkük’ün Dakuk ilçesine bağlı İmam Zeynelabidin köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu
burada geçti. Kendi köyünde okul bulunmadığından Dakuk ilçesindeki ilkokulda çeşitli
zorluklara rağmen ilköğrenimini tamamladı.
Ortaokul ve liseyi ise Kerkük’te okudu.
O dönemde Irak’ta Türkmen çocukları Türkçe
eğitim alamadığından o da bütün eğitim kademelerini Arapçayla okumak zorunda kaldı. Fa-

kat Şahbaz, çocukluğundan beri Latin harflerini de öğrenmeye büyük bir arzu duyuyordu.
Ortaokul ve lise yıllarında bu arzusunu gerçekleştirmek için tek tük bulduğu, Türkiye’den bir
vesileyle getirilmiş gazete ve dergilere sarılıyor,
eline geçen ne varsa okuyup Latin harfli Türkçeyi ilerletmeye gayret ediyordu. Şahbaz’ın
imdadına o dönemde çıkan Kardeşlik (
) dergisi yetişti. Bu dergi Irak Türkmenlerinin bir okulu gibiydi. O yıllarda (1964-1971)
derginin bazı sayfalarının Latin harfleriyle basılması Şahbaz için büyük bir şanstı. O sayfalardaki yazılar ona Latin harflerini öğretmekle
kalmıyor aynı zamanda kendisine Türkçenin
ufuklarına açılmayı, anadilini kaynağından öğrenmesi gerektiğini de telkin ediyordu. Böyle) sayesinde Türkiye
ce Şahbaz Kardeşlik (
sevdasına ve Türkiye’de yükseköğrenim yapma
idealine kapıldı.
Hüseyin Şahbaz bu duygularla Türkiye yollarına düştü ve 1968-69 öğretim yılında AÜ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Fakülte yıllarında Hasan Eren, Hasibe Mazıoğlu, Gündüz Akıncı, Doğan Aksan, Vecihe Hatiboğlu
gibi alanında isim yapmış, değerli hocalardan
ders aldı ve kendini en iyi şekilde yetiştirmeye gayret etti. Dört yıllık eğitim süresini 1972
yılında, “Kerkük ve Yöresi Ağızlarından
Derlenmiş Sözler” başlıklı bitirme teziyle tamamlayarak lisans mezunu oldu. Şahbaz Irak’a
hemen dönmedi. Ankara’da Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğünde 3-4 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak çalıştı. Bu kurumda eski
yazılı tapu belgelerini okumak ve yeni yazıya
aktarmakla görevliydi. Bu işte çalışırken eski
yazının inceliklerini de iyice öğrendi.
Şahbaz öğrenmeye doymuyor, ideallerini her
geçen gün yükseltiyordu. Artık mesleğinde daha
da ilerlemeliydi. Böylece doktora yapmaya karar
verdi ve İstanbul’a taşınarak İÜ Edebiyat Fakül-
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tesinde Prof. Dr. Muharrem Ergin yönetiminde
doktora çalışmasına başladı. 1979’da “Kerkük
Ağzı” teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl
Irak Türkmeni iki arkadaşı H. Kemal Bayatlı ve
Çoban Hıdır Haydar (Uluhan) da aynı üniversitede doktora öğrenimlerini tamamladılar. Şahbaz 1980’de, Irak’a döndü.
Tezinin başlığı her ne kadar “Kerkük Ağzı” olsa
da inceleme sahası Kerkük şehir merkeziyle sınırlı değildir. H. Şahbaz’ın, doktora tezine esas
tuttuğu metinlerin sayısı ise 22’dir. Bunlardan
biri şiir, biri sohbet diğerleri de halk masallarıdır. Masalların altısı Kerkük merkezinden,
dördü Dakuk ilçesinden; dördü, kendisinin de
memleketi olan Dakuk’a bağlı İmam Zeynelabidin köyünden, ikisi Tuzhurmatı, ikisi Karatepe, biri Kerkük il merkezine bağlı Tisin köyünden, biri de Altunköprü’den derlenmiştir.
Sohbet metni Tuzhurmatı’dan, şiir ise İmam
Zeynelabidin’den kayda geçirilmiştir.
Bu metinlerin hepsi de çok hassas bir transkripsiyonla kaydedilmiş, böylece yöre hakkında çalışacak Türkologlar için çok önemli bir
hizmet yerine getirilmiştir. Metinlerin çoğunun masal olması Türk halk edebiyatı çalışanları için de çok kıymetlidir. Şahbaz’ın o günkü
imkânlarla bu malzemeyi toplayabilmiş olması
büyük bir başarı sayılır. Bu malzeme, Saddam
döneminde çeşitli asimilasyon uygulamalarına
maruz kalan, bugün dahi hukuku gasp edilmeye çalışılan bölgedeki Türk varlığının en güçlü
belgesi olduğundan dolayı da ayrıca değerlidir.
Şahbaz’ın, tezinde ortaya koymuş olduğu gramer incelemesi bugünkü ölçülere göre çok ileri
düzeyde olmasa da zamanın ihtiyaçlarını karşılaması bakımından yine de önemlidir. Tezdeki
gramer çalışması, bugünkü eleştirel çalışmalarla yeniden ele alındığında, Irak Türkmen ağızları ile ilgili pek çok verinin yeniden değerlendirilmesi ve yepyeni sonuçlara varılması için,
bir alt yapı özelliği taşır.
Şahbaz’ın derlediği malzeme içinde pek çok söz
varlığı da hâlâ bir araya getirilmeyi ve işlenmeyi
beklemektedir. Şahbaz’ın metinlerinde bölgeye
ait pek çok atasözü, deyim, kalıp söz, birleşik
fiil, vb. söz varlığı bakir bir şekilde araştırıcılarını beklemektedir. Bu arada, çalışmanın indeksi
de küçük bir sözlük niteliğindedir.

Şahbaz, ülkesine dönünce Bağdat Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışır ve uzun
yıllar Bağdat Üniversitenin Filoloji Fakültesine
bağlı Türk Filolojisi bölümünde hizmet verir.
Şahbaz meslek hayatında araştırıcılıktan çok
öğreticiliğiyle öne çıkar. O, her zaman müşfik
bir öğretici olmuş, öğrencileriyle daima yakından ilgilenmiş, sayısız öğrencinin yetişmesinde
katkısı olmuş bir hoca olarak öğrencilerinin
gönüllerinde taht kurmuştur.
Hüseyin Şahbaz, 2003 yılından sonra Irak’taki siyasi ve sosyal gelişmelerde de rol alarak
2006 yılında Kerkük’ten uydu aracılığıyla yayın yapan Türkmeneli Televizyonunun Genel Müdürlüğünü üstlenir. Bununla birlikte,
Bağdat’tan Kerkük’e taşınarak Kerkük Üniversitesinde Eğitim Fakültesi bünyesindeki Türkçe Eğitimi bölümünde dersler vermeye başlar.
Şahbaz yalnızca bir öğretim görevlisi olarak
kalmamış, aynı zamanda edebiyatla da ilgilenmiş, pek çok şiir de yazmıştır. Şiirlerinin
birçoğunu “Yurd” gazetesinde yayınlamıştır.
Daha çok hece veznini kullanan Şahbaz halk
kültürünün ve edebiyatının temel motiflerini
yenilikçi bir üslupla şiirlerinde işleme yolunu
tutmuştur. Şiirleri şekil bakımından gayet sağlam, ifade bakımındansa etkileyicidir.
ESERLERİNDEN SEÇMELER:
Hassan, Hussin Shahbaz, Kerkük Ağzı, İ. Ü.
Türk Dili Doktora tezi, İstanbul 1979.
Hasan, Hüseyin Ş., Kerkük ve Yöresi Ağızlarından Derlenmiş Sözler, A. Ü. DTCF Türk
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Mavi Urbalılar
72 Sayfalık Dev Küçük Roman

“

Mavi Urbalılar” başlıklı bu küçük dev roman Lider Koçak’ın vasiyet niteliğindeki tavsiyesi üzerine hocamız, üstadımız,
ağabeyimiz Erşat Hürmüzlü tarafından yazılmıştır. Yazarımız açısından nihayet zaman ve
zemin müsait olmuş böylece -geç olsun güç
olmasın- bu roman siz kıymetli Mavi Urbalıların ve kitap kurtlarının ellerine ulaşabilmiştir.
Bengü Yayınları tarafından yayımlanan bu
kitabın içeriği hakkındaki düşüncelerimi aktarmadan önce kitabın kapak tasarımı için de
birkaç cümle yazmak icap ediyor: Ön kapaktaki budanmış ağaç bana Şehit Lider Koçak’ın
meşhur “Ağaç budandıkça yeşerir” sözünü hatırlatıyor. Yine ön kapaktaki ikisi kadın
üçü erkek beş insan figürü mavi tişörtlü/ ceketlidir. Herhalde bunlar da Mavi Urbalıları
temsilen ön kapakta yer bulmuştur.
Elnaz Xakzad hanımefendinin yapmış olduğu
bu kapak fotoğrafında “mavi renk” giyimli insan figürleri Koçak’ın Mavi Urbalılar rüyasını
yansıtmada yetersiz olmuş olabilir ancak yazarımızın, kitabın 6. sayfasında konuyla ilgili
bir paragrafta doyurucu bilgilere yer vermesi
tatmin edicidir. “Nejdet Koçak barıştan ve sevgiden yana bir insandı. Mavi Urbalılar ismini
önermesi eski kuşakların Kara Gömlekliler veya
Kahverengi Gömlekliler, Fırtına örgütleri gibi
Faşist ve Nazilerin isimlerine özenmek veya
benzemekten kesinlikle kaynaklanmıyordu.”
Mavi Urbalıların mahiyeti, en doğru tarifi bu
romanın 58. Sayfasında da yer bulmuştur.
Şöyle ki;
Mavi Urbalı Reşit Bey soruyor:
- Ağabey konuştuğumuz arkadaşların devam-
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lı bir soruları oluyor. Dünyada birçok eğilim
vardır, sosyalizmden tutun kapitalizme, komünizmden tutun liberal akımlara. Biz Mavi
Urbalılar olarak neyiz? Bu fikirlerin neresindeyiz? En doğrusu bunu size soralım dedik.
Mavi Urbalı Nejdet Koçak cevap veriyor:
-Arkadaşlar, bizim hareketimiz uygar ve milli
bir harekettir. İslam dini prensiplerine ve kabullerine inanırız, her türlü dini inanca da saygı gösteririz. Geçen gün bana bir dostumuz soruyordu; bizim milli dinimiz şamanlıktı diye.
Ona dedim ki milli din diye bir şey yoktur.
Onun yerini insanlık sathında vicdan ve inanç
almıştır. Bizim savunduğumuz tüm ahlaki değerleri İslamiyet’te bulmuştur dedelerimiz. Biz
de bunu kabul ederek vicdanen rahatlamışız.
Arkadaşlar, biz hiçbir zaman ırkçı ve faşist yönelişlere kaymadık. Görüyorsunuz işte bizim
hareketimiz ayrılıkçı yönelişlerden beslenmez.
Bizim hareketimiz toparlayıcı ve birleştirici bir
akım olup mezhep, bölge farklılıklarını, diğer
taraftan yerel, feodal yönelişleri de reddeder…
Mavi Urbalılar romanı Kerkük’ün Korya
semtindeki iki katlı binaya yaklaşan güler
yüzlü, sevimli, işine bağlı bir postacıyla başlıyor. Daha doğrusu bu iki katlı vefakâr bina
sakinlerinin, uzun zamandan beri bekledikleri kıymetli yavrularının yurt dışından eve
dönmesiyle başlıyor. (Yalnız onlar mı? Gelen
Lider Koçak olunca, cefakâr Kerkük halkı da
dört gözle bekliyor desek yanlış olmaz. Doğal
olarak en başta da bu romanın yazarı, yani
Koçak’ın ruh ikizi Sancar Bey de bekliyordu.)
Romanın içeriği ibret alınacak derslerle dolu,
birinci ders lider Koçak’tan. Sancar Bey’in
tutuklanması, Bağdat’a götürülmesi, Koçak’ı
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karşılamaya gidememesi, Koçak’ın canı pahasına da olsa olaya bizzat el atması, Bağdat’taki
hapishaneye gitmesi, kendisini başka bir kimlikle yakın akrabası olarak tanıtması ve Sancar’ı
yüz yüze ziyarette bulunması, Koçak’ın ders
alınacak liderlik vasfının bariz örnekleridir.
Keza Sancar Bey’in tutuklandığı andan salıverilişine kadar göstermiş olduğu sakin, duruma
hâkim tavrı, ser verip sır vermeyen hem kendisini hem içerideki dava arkadaşlarını en ufak
bir şüpheye mahal bırakmayan akilane tutumuyla engelleri bertaraf etme becerisi, teşkilatçılığın nasıl olması gerektiğini biz okurlarına
ikinci bir ders olarak sergilenmektedir.
Bu iki anlamlı dersten sonra romanın devamındaki dersler artık ne beni ne de okuyucularını şaşırtır. Örneğin Mavi Urbalı Emire’nin
bağlılığı, Türkmen kadınların teşkilatlanmasındaki mücadelesi, öğrenci boykotundaki

rolü ve çabası takdire şayandır. Keza Kerkük
Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Suat
Bey’in tutuklu olduğu halde Irak devletine
verdiği muhtıra ve muhtıranın altına imzasını
atan 16 Türkmen öğretmen gibi...
Büyük ve “son olmayan” bir ders ise hiç ummadığımız, Mavi Urbalı selamını çakan İbrahim Cemal’den yani aksi İbrahim’den “Ummadık taş baş yarar” misali geliyor.
Başlıkta da söylediğim bu küçük dev romanın
içinde daha nice dersler var. Bu dersleri kavramak için de bu romanı birkaç kez okumak icap
eder. Hatta “Mavi Urbalıları” merak edenler
yahut “Mavi Urbalı” olmak isteyenler bu romanı ezbere bilmelidirler, benden söylemesi.
Ve en önemlisi bu romanı bizlere sunan
kıymetli yazarımız ve ağabeyimiz Erşat
Hürmüzlü’ye sonsuz teşekkürü bir borç biliriz.

Kerkük köprübaşında
Tanıdık bir heykel dikili
Yiğit bir asker yüksek rütbeli
Yiğit bir Türkmen adı sanı belli
Ata Hayrullah ve kanlı Temmuz
Biri diğerini anar ayrılmaz ikili

Kerkük köprübaşında
Mavi urbalı bir heykel
Kırmak ister yıkmak ister
Nadan soysuz yabani bir el
Ancak ona hamidir asil bir bayrak
Bir vatan bir millet içgüdüsel

Kerkük köprübaşında
Mahzun bir abide dikili
Bir katliamın simgesi
Yararlı bir milletin avazı sesi
On dört temmuz şehitlerin mümessili
Gururlanır onunla avunur Türkmeneli

Kerkük köprübaşında
Mavi urbalı bir heykel….
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Mavi Urbalı
Heykel

Yolumuz Beyatlı der onurludur
Tutana baht verir ve uğurludur
Yolcuların alnı berrak nurludur
Mavi Urbalıdır nişaneleri

Mavi
Urbalılar

Tanrı dağlarından yayılan feyzi
Aldı Ata sürdü mukaddes izi
Nejdet bir otakta topladı bizi
Mavi Urbalıdır nişaneleri

Cengiz BAYRAKTAR

Vatan veya ülkü olur kodları
Türk kanlılardır har olur odları
Onlar sensin benim olmaz adları
Mavi Urbalıdır nişaneleri

Kemal BEYATLI

Yolları atiyi bellemiş gider
Hep feda etmişler varsa neleri
Tanımak istersen eğer onları
Mavi Urbalıdır nişaneleri
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Mehmet Ömer KAZANCI

İki Yolda Birden Giden Bilge
Bir Yolcu Cevat Heyet

Y

akın bir tarihe kadar Güney Azerbaycan dendi mi, Irak Türkmenlerinin hatırına, ilkin Tebriz şehri, sonra usta şair
Mehmet Hüseyin Şehriyar’ın “Haydar Babaya
Selam” adlı şiir destanı gelirdi. Bunun üstünde
fazla bir bilgiye sahip olanların sayısı, birkaç
aydın kişiyi geçemezdi. Bu, bugün bile, büyük
bir kesim için böyledir.
Coğrafi bakımdan, aşağı yukarı Türkiye kadar Türkmeneli bölgelerine yakın olan Güney
Azerbaycan hakkında, Türkmenlerin bu kadar
kıt ve kısıtlı bilgiye sahip olmalarının nedenleri birden fazladır. Ancak en önemlisi siyasi
nedenlerdir. İki ülkenin de kaderine, uzun bir
süre, dikta rejimler, ırkçı yöneticiler hâkim ve
musallattı. Herkese, özellikle de Türk kökenli
vatandaşlara, şiddetli baskılar uygulamakta,
nefes aldırtmamaktaydılar. Bırakın sınırların

ötesinde yaşayan soydaşlarıyla ilişki kurmayı,
bırakın bu ilişkileri geliştirmek için her hangi
bir irtibata girmeyi, en basit haklarından biri
olan kendi dillerinde bile eğitim görmekten
mahrum bırakılmaktaydılar. Bugünkü durum
ise az çok başkadır, ancak eşit değildir. Her
ülkenin siyaseti neyi götürüyorsa, ne kadar
imkân sağlıyor, fırsat veriyorsa, bir o kadar
ilişki vardır denebilir.
Güney Azerbaycan toprağı, bütün Türk toprakları gibi, insan yetiştirme bakımından verimli bir topraktır. Yüzlerce şair, yazar, aydın
insanlar yetiştirmiştir. Bunlar, o topraklarda
Türk varlığının idamesi için ellerinden gelen
bütün çabaları göstermekten geri kalmamışlardır. Bunların birisi, hatta en önde geleni
Cevat Heyet’tir. Evet, birçoğunuz ilk olarak
bu adı duyuyor olabilir. Fakat gerçek bu, Cevat Heyet ünlü bir cerrah olduğu gibi, Güney
Azerbaycan’ın en önde gelen bir araştırıcısı,
bir yazarı, bir Türkçüsü, bir Türk dilbilimi uzmanıydı.
Nasıl bütün bu çalışma alanlarında başarılı olmuştur?
Kuşkusuz ki, zamanını en iyi bir şekilde kullanarak, vatana, millete hizmet etmenin vicdanî
bir görev olduğuna içten içtenlikle inanarak.
14 Mayıs 1925 tarihinde Tebriz’de dünyaya gözlerini açan Cevat Heyet, 1941 yılında
Tahran Tıp Fakültesinde başladığı tıp öğrenimine daha sonra İstanbul’da devam etmiştir.
Mezun olduktan sonra, uzmanlık eğitimi için
üç yıl daha İstanbul’da kalmıştır. 1949 yılında
Paris’e giderek ihtisasını orada tamamlamıştır.
1952 yılında Yüksek Mütehassıs Cerrah olarak Tahran’a dönmüştür. Bir ara devlet hasta-
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nelerinde çalıştıktan sonra, Cevat adında özel
bir hastane kurarak hizmetlerini buradan sürdürmüştür. İran’da ilk açık kalp, ilk kalp kapakçığı değiştirme operasyonunu, ilk böbrek
naklini gerçekleştirmiştir. Dünya Cerrahlar
Cemiyeti’ne, Fransa Cerrahlık Akademisine
üye seçilmiştir. 12 yıl boyunca, Farsça “Tıp
Bilimi” adında süreli bir dergi çıkarmış ve cerrahlık konusunda yine Farsça olarak, üç ciltlik
üniversitelerde okutulan bir ders kitabı yazmıştır. Böylece İran’da “peder-i cerrah-î kalp”
unvanıyla adını kalıcılığa kavuşturmuştur.
Bütün bunları yaparken, milletini, dilini,
kültürünü unutmamıştır. Azerbaycanlı şairi
Bahtiyar Vahapzade’nin deyimiyle, gündüzleri cerrahlık için bıçak kullanmışsa da geceleri,
milletinin kültürü, edebiyatı, dili gibi manevi
değerlerini yükseltmek için eline kalemini alarak yılmadan, yorulmadan çalışmıştır:
Bir halkın manevi ağrılarına
İlacı kardeşim kalemde gördün
Gündüzler bıçakla kesmek bir yana
Geceler eline kalem götürdün
Milletine hizmet konusunda ilkin bir dergi
çıkarmayı düşünmüştür. Ancak bu işi yapabilmek için, İran’da Türkçenin yasak olduğu
Pehlevî döneminin sona ermesini beklemiştir. 1979’daki İran devriminin ardından doğan koşulları değerlendirerek Varlık adında
bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Derginin baş
editörlüğünü yapmıştır. Yanında, gençlik arkadaşı hukukçu Hamit Nutki ile birlikte bir
grup Azerbaycan’ın dilci, edebiyatçı ve yazarları vardı. Ünlü şair Şehriyar dergiye, birinci
sayısından onur üyesi olarak alınmıştır. Yazıların yaklaşık beşte birinin Farsça yayınlandığı
dergi, yalnız Güney Azerbaycan’da değil, tüm
İran’da Türk dili ve kültürünün canlanmasıyla
gelişmesini sağlamayı amaçlamıştır. Ortak bir
Türk dili oluşturmuştur. Derginin yayımlandığı ilk yıllarda Türkçeyi okumakta zorlanan
okuyucular için ilk sayılarının sonuna TürkçeFarsça bir sözlük bölümü eklenmiştir. Böylece
Güney Azerbaycan’da Türk yazı dilinin şekillenmesinde büyük bir görevi yerine getirmiş-

tir. Daha sonra çıkan dergi ve gazetelere örnek
olmuştur. Her sayısı ortalama 100 sayfadan
oluşan dergi, Türkçe eğitim veren okulların
bulunmadığı bir ortamda her düzeyde dil ve
edebiyat bilgileri vererek bir mektep haline
gelmiştir. Cevat Heyet vefat edince, bir ara
duran dergi, 2015’ten itibaren Heyet’in yeğeni
değerli dostumuz Dr. Rıza Heyet yönetiminde
tekrardan Ankara’da yayına başlamıştır.
Varlık dergisi Cevat Heyet’in milleti için ortaya koyduğu tek eser değildir. Diğerleri de
vardır. Bunlar sırasıyla: Mukayesetü’l Lügateyn (İki Dilin Mukayesesi), Türk Dilinin ve
Lehçelerinin Tarihî Seyri, Azerbaycan Edebiyatına Bir Bakış (2 cilt), Azerbaycan Şifahî
Halk Edebiyatı, Türklerin Tarihi ve Ferhengine (Sözlüğüne) Bir Bakış ve Edebiyat-şinaslık
adları altında yayımlanmıştır.
Cevat Heyet ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da Avrasya
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Yazarlar Birliğinin 12-14 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlediği 4. Türk Dünyası Edebiyat
Dergileri Kongresinde tanışmıştım. Giyimi
kuşamı, başındaki kasketi ve çok kibar, hatta nazik denebilecek konuşma tarzıyla, değil
benim, bütün katılımcıların ilgisini üstüne
çekiyordu. Varlık dergisini yayınlamada, “bir
doktur her girişiminde tek bir insanı kurtarır,
oysa bir dergi bir milleti kurtarır” düşüncesiyle
yola çıktığını ifade ediyor ve dergiyi çıkarmakta yaşadığı sıkıntılar ile edindiği deneyimlerinden, yeni yola çıkan bir genç delikanlı gibi
coşkuyla, heyecanla söz ediyordu. Oturumlar
arasındaki sohbetlerimizde gösterdiği alçakgönüllülüğe şaşmadan şaşırmadan edemiyordum. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde, İran’da,
Türkiye’de ve Fransa’da, gerek tıp biliminde,
gerekse de Türkoloji alanında birçok üniversiteden fahri doktora ve profesörlük unvanını
aldığını, Türkiye’de Türk Dil Kurumu şeref
üyesi olduğunu hiç mi hiç göstermiyordu.
Etrafını saranları sonuna kadar dinledikten
sonra, kendi görüşlerini açıklamaya çalışıyordu. Bu görüşmeden üç yıl sonra, net olarak 12
Ağustos 2014 tarihinde Azerbaycan’da vefat
ettiği haberini Avrasya Yazarlar Birliğinin başkanı aziz dostun Yakup Ömeroğlu, bu yazıyla
yayımlanan yukarıdaki fotoğrafı göndererek
e-posta yoluyla bildirmişti. Naaşı Bakü’de toprağa verildi.
İki karpuz bir koltukta tutulmaz diye bir atasözümüz vardır. Veya iki yolda birden gidilmez.
Faka Cevat Heyet bunu yapmış, yapabilmiştir.
Hem tıp hem de Türkoloji yollarında atmış olduğu temkinli adımlarla, olağanüstü başarılar
sağlayarak, bunun imkânsız olmadığını ispat
eden bilge insanlar arasında yer almıştır. Şöhreti yalnız Güney Azerbaycan’ın sınırı içerisinde kalmamış, tüm Türk dünyasına yayılmıştır.
“İki Azerbaycan’ın Aksakallı adamı”, “Çağımızın Dede Korkut’u”, “Asrımızın Promete’si”,
“Bilge Dede” lakaplarıyla tanınan Cevat Heyet
ayrıca iki yolun başarılı bir yolcusu bilge adam
lakabını da hak etmiştir. Bahtiyar Vahapzade
ona ithaf olarak 1982 yılında yazdığı “Bıçak ve
Kalem” şiirinde onu, “bıçak ve kalem” üstadı
olarak nitelemiştir. Cevat Heyet’in tıp bilimi
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ile dilbilimindeki başarılarını tekrardan dönüp
incelediğimizde, Vehapzade’nin ne kadar haklı
olduğuna bir kez daha tanık oluruz:
İnsana hizmettir meramın senin
Sen ömrün boyunca ömr uzatıbsan
Cerrah bıçağıyla min-min hastanın
Ağrı-acısını kesib atıbsan
Hastayla beraber sevindin sen de
Cismani bir derde ilac edende
Manevi derdlerse kaldı elacsiz
Bes onun dermanı ne imiş göresen?
Cerrah bıçağıyla gördün ki yalnız
Cismani ağrını kese bilersen
Bir halgın menevi ağrılarına
Elacı gardaşım kalemde gördün
Gündüzler bıçakla kesmek bir yana
Geceler eline kalem götürdün
Yarıya bölünmüş ana vetenin
Bu gün senden umur derdine melhem
Gardaş goşalaşdı silahın senin
Gündüzler bıçakdır geceler kalem
Sen söze çevirdin iztirabları
Yazdın bir hastadan min derd göyerdi
Elinde birinin azar-bezarı
Elinde bir halgın yüz illik derdi
Gece de gündüz de hey döyüşürsen
Manevi cismani ağrılarla sen
Hekim nüsheleri yazdın hemişe
Hesten şefa tapıb sağaldı faket
Edib kalemiyle yazdığın nüshe
Bir halkın derdine şefadır elbet
Yaz ki bütün idik, paralanmışık
O taydan dünyaya sesin ucalsın
Yaz ki kaleminden süzülen işık
Vetenden vetene bir körpü salsın
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ize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Erbil’de dünyaya geldim. Ama aslen
Telâferliyim. Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu şu an Isparta’da, Süleyman Demirel
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım.
Müziği meslek olarak seçmenizde neler veya
kimler etkili oldu?
Müziğe çok küçük yaşlarda merak saldım ilkokul sıralarında öğretmenlerim bana şarkılar
söyletirlerdi. Daha sonra Irak’ta konservatuvar
okumak istedim ancak şartlar hiç uygun olmadı. 1994 yılında Türkiye’ye geldim ve İhsan
Doğramacı Özel Bursuyla Bilkent Üniversitesinde Şan bölümünü okudum. Nur içinde yatsın Rahmetli Prof. Dr. İhsan Doğramacı bu
konuda en büyük destekçim olmuştur.
Müzik-insan ilişkileri üzerinde neler söylenebilir ve halka hitap etmede müzik nasıl
bir etkiye sahiptir?
Bildiğiniz gibi müzik en hızlı ve etkili araçlar-

kerkuklu7@hotmail.com

Önder SAATÇİ

Telâferli Sanatçı
Ömer Türkmenoğlu
ile Müzik Sohbeti
dan biridir. Özellikle insan ilişkilerinde. Konserlerimde, televizyon programlarımda bunu
daha çok fark ettim.
Irak’ta iken ve Türkiye’ye geldikten sonra
müzikle ilgili ne gibi faaliyetleriniz oldu?
Irak Erbil Türkmeneli TV ve Radyosunda
birçok kayıtlar, klipler, marşlar gibi çalışmalarım oldu. Türkiye’ye geldikten sonra 1995
yılında TRT Ankara Radyosunun düzenlediği
Türk Halk Müziği yarışmalarında birkaç kez
birinciliğim oldu. Daha sonra 1996 yılında
TRT Televizyonunun düzenlediği Türk Halk
Müziği ses yarışmasında “Altun Hızmav Mülayim” türküsüyle Türkiye Birincisi oldum.
Ayrıca Üniversiteyi bitirdikten sonra Azerbaycan- Bakü’de düzenlenen Uluslararası Bülbül
Opera Şan Yarışmasında dördüncülük ödülü
kazandım ve daha sonra gerek yurtiçinde gerek yurt dışında -en az 50 ülkede- konserler
verdim. Büyük ustalar sanatçımız Abdurrahman Kızlay ve Mehmet Özbek Hoca’mla konserler verdik.
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Telâferlisiniz, Erbil’de de bulundunuz. Bize
biraz Irak Türkmen halk müziği ve bilhassa
Erbil ve Telâfer’deki halk müziği hakkında
bilgi verir misiniz?
Türkmen halk müziğine baktığımızda Kerkük
ve Erbil horyatlar olsun müzik ritimleri bakımından olsun birbirine çok yakındır. Ancak
Telâfer türkülerinin kendine has bir tarzı vardır. Telâfer’de, Bektaşi kültüründen etkilenerek daha çok ozan ve âşık havaları seslendirilir.
Kerkük ve Erbil türküleri Türkiye’de bilinmektedir. Ancak Telâfer türkülerini Türkiye’de
İlk defa “Telâfer Türküleri Albümü” ile, 2013
yılında, Kerkük Kültür Derneğiyle yaptık ve
çok ilgi gördü. TRTde birçok programda seslnedirildi ve yayınlandı.
Irak Türkmen müziğinin kökeni, kaynakları, ilişkide bulunduğu, hatta etkilendiği
diğer milletlerin müzikleri hakkında bizi
aydınlatır mısınız?
Bütün dünyada olduğu gibi, farklı kültürlerin
birbiriyle etkileşimi olduğu için, Irak Türkmen müziği de doğal olarak Irak makamları,
Türkiye’deki halk müziği ve Azerbaycan halk
müziğnden etkilenmiştir. Ayrıca bizim Türkmen halk müziğinin bu özelliği çok iyi fark
edilir. Ne yazık ki milletimizin çektiği acılar
ve gördüğü zulumler müziğimize yansımıştır.
Irak Türkmenlerinin halk müziğini Türk
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dünyası içinde hangi konumda görüyorsunuz?
Türkmen Halk Müziği gerçekten Türk Dünyasında tanınmış ve sevilen bir müziktir. İyi
bir konumda olduğunu düşünüyorum; ancak
tanıtıma daha fazla ihtiyacımız var. Çok zengin
bir kültürümüz var; fakat tanıtma konusunda
çok iyi olduğumuzu söyliyemem bu eksikliğimizi en kısa zamanda gidermemiz gerekiyor.
Türk dünyasıyla daha çok kültürel bağlantılar
kurmamız; festivallere, konserlere, daha çok
etkinliklere katılmamız icap eder. Türkmen
halk müziğini diğer müziklerle karşılaştırmalar yapmak için şartların aynı olması gerekiyor.
Irak Türkmenleri siyasi olarak sürekli sıkıntı
içerinde olduğu için maalesef sadece kültürel
değil diğer konularda da olumsuz etkilemektedir.
Irak Türkmenlerinin halk müziğini daha da
geliştirmek için neler yapılmalıdır?
Irak’ta yaşayan sanatçılarımızın imkânları kısıtlı. Bu yüzden çok fazla birşey yapamıyorlar.
Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan sanatçılar
olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz; ancak
yeterli değil. Örneğin, türkülerimizin senfonik düzenlemelerini yaptık ve seslendirdik.
Finansal açıdan sıkıntı yaşıyoruz. Projelerimizin çoğu maddi imkânsızlıklardan geri dönüyor. İnşallah bu imkânlar düzelir ve çok daha
büyük projelere imza atarız. Irak’ta yapılması
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gereken konusuna gelince, bütün türkmen
bölgelerinde kültür merkezlerinin kurulması
ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi çok önemli. Bizi temsil eden Türkmen siyasetçilerimiz
kültür ve sanata bir politika olarak bakmalılar.
Yoksa kültürümüz eriyip gidecek.
Sizce müziğimizi dünyaya tanıtmada batılı
müzik türlerini ve tekniklerini kullanmak
gerekli midir yoksa kendine has özellikleriyle mi müziğimizi dünyaya tanıtmalıyız?
Bilhassa, Türk müziğinde çok seslilikle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bu tam benim mesleğimi ilgilendiren bir konu
ve bu konu üzerinde çok çalışmlarım oldu.
Size küçük bir anımı anlatıyım, 1999 yılı galiba. Kıbrıs’ta TÜRKSOY Opera Günleri’ne
katılmıştım ve piyano eşliğinde bir İtalyan
operasından bir arya ve bizim meşhur türkümüz “Altun Hızmav Mülayim” türküsünü
seslendirmiştim. Konser sonrası hiç unutmuyorum bana ingiliz bir gazeteci yaklaştı. İsmi
Michel Chorchti. BBC Müzik Magazin’de
yazdığını söyledi ve bana şu soruyu sordu?
“Nasıl oluyor da piyano ile hem bir opera aryası ve kendi halk müziğinizden bir türküyü
aynı anda seslendirebilidiniz?” dedi. Ben de
şöyle cevap verdim: Batı müziği eğitimini aldığım müzik türüdür. Ancak halk müziği benim
kanımda olan bir şey. Aynen bu şekilde Opera
Festival 2000 dergisinde çıktı. Mustafa Kemal
Atatürk’ün müzik devrimlerinde de bu konu
önemli bir yer alır. Kendi halk müziğimizi batı
müziği teknikleriyle geliştirip dünyaya tanıtalım. Bence Türkmen müziğini de bu şeklide
tanıtmamız gerekiyor; ama inceliklerini ve ruhunu bozmadan olmalı. Ayrı bir örnek olarak
2019 da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesiyle yaptığım Senfoni ile Isparta Türküleri
projesi çok ilgi gördü. İnşallah aynı projeyi
birgün Türkmeneli Türküleri için de yaparım.
Müzik türleri arasında karma çalışmalar yapılıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bildiğiniz gibi müzik her gün gelişmekte olan
bir sanat dalıdır. Müzik türlerinin birbiriyle
karılması ise bazen çok güzel renkler ortaya
çıkarmaktadır. Bu tür çalışmaları seviyorum

ve destekliyorum. Umarım bir gün Türkmen
gençleri de Türkmen Müziğini Caz ve Rock
gibi tarzlarda seslendirirler.
Gelecekte ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz?
Birçok çalışmalarım var, şu an çok önemli bir
kitap hazırlığım var. Türk Dünyası Operaları ile ilgili şimdiye kadar hiç yapılmamış bir
çalışma. Ayrıca, Isparta ve Eskişehir türkülerini senfonik olarak seslendirdim. Anadolu
ve Türkmeneli Türkülerinin çoğunu senfonik
olarak sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde seslendirmek istiyorum. Aynı zamanda bir sanatçı ve akdemisyen olarak yeni
gençler yetiştirmek bizim borcumuz. Buradan bütün Türkmen gençlerine sesleniyorum,
elimden ne geliyorsa burada müzik eğitimleri için kendilerine yardımcı olmaya hazırım.
Gerçekten bu konuda çok eksiğimiz var…
Irak Türkmenlerine son söz olarak ne söylemek istersiniz?
Son olarak güzel Türkmeneli’mizin kardeşlik,
huzur ve barış içinde olmasını diliyorum. Hep
beraber nice güzel günlere inşallah.
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Ata TERZİBAŞI

Mustafa Kemal Denden
(1934-05.04.2017)

S

öz başı:
Büyük dedeleri Kerkük’e bağlı Tazehurmatu bucağı sakinlerindendir. Şairin babası Ahmet Kerkük’te yerleşerek petrol
şirketinde görev almış ve yıllar yılı bu işte
çalışmıştır. O zamanlar emeklilik kanunu henüz şirkette yürürlüğe girmediğinden herhangi bir sebepten ötürü işten ayrılan görevliye
mükâfat olarak hizmet süresine göre şirket tarafından bir miktar para ödenirdi. Ahmet de
aldığı mükâfat ve biriktirdiği para ile Korya
çarşısında bezirgânlık dükkânı kurarak ticaretle uğraşmıştır.
Bu ailenin efradı ve özel olarak şairin kendisi hep Denden lâkabıyla tanınmışlardır. Bu
lâkabın ortaya çıkması şu olaya dayanır:

Büyük dedeleri bir ara konuklarına verdiği ziyafette âdet gereği kaynatılmış ve öğütülmüş
buğdayla yapılan keşkek pilavı yahut aşure aşı
takdim eder. Yemek aceleye geldiğinde iyice
pişmeyerek içindeki hububat dendüc denilen
sert bir durum alır. Konuklar ev sahibiyle
lâtife ederek den den yani “tane tane” hitap
ederler ve böylece ailenin reisi ve evlâdı Denden lâkabını alır.
Hayatı:
1934 yılında Kerkük Musallâ mahallesinde
dünyaya göz açan şairin adını, Türk muhibbi
olan babası, Türkiye’nin kurucusu ve cumhurbaşkanının adıyla eş olarak Mustafa Kemal
koymuştur.
Tahsilini bu şehirde ilk, orta ve lise mekteplerinde yapmış, 1960’ta Öğretmenler Enstitüsü’nden mezun olarak Yarımca
Köyü’nde öğretmen tayin olmuştur.
1971 yılında bir kısım meslek arkadaşlarıyla
birlikte milliyetçilik yüzünden tutuklanarak
işkenceye maruz kalmıştı. İyi ki anlattığına
göre görevliler arasında bulunan mülâzım
[günümüzde livâ] Âdil Zeynelâbidîn, şerif bir
insan olup tutukluları döğmek yerine asâsını
yere vurarak yalandan ağlamalarını tavsiye
ederdi.
1971 yılının sonuna doğru Semava ile Rümeyse ilçesinin ücra bir köyüne atanan şair
1977’de Nasıriye iline sürülmüştü. Bir ara
Kerkük okullarında muallimlik yaptıktan
sonra 1982’de emekli olarak geri kalan yaşamını Kerkük’te sürdürmektedir.
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Eseri:
Aynaya Baktım: Mustafa Kemal’in yerli Kardaşlık dergisinde yayımlanan çok sayıda şiirlerinden 1961-1999 yılları arasındakilerden
elli tanesini ihtiva eden bu biricik kitabı 2004
yılında Ankara’da Hâdi Güzel’in güzelim bir
ön sözüyle basılmıştır.
Şiiri:
Şairin hep hece ile yazdığı manzumeleri lâkabı
(den-den) gibi ufak ama tatlı ibarelerden
oluşan ve yabancı sözcüklerden arınmış öz
Türkçe sade ve selis eserlerdir.
14 Mart 1975 günü Kerkük’te Türk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen şiir yarışmasında
“Aynaya baktım saç beyaz olmuş” başlamalı
manzumesi birinci seçilmiştir. Bu manzume
aslında 7.10.1961’de yazılmış olup yerli bir ezgiyle bestelenerek ülkemizde ve Türkiye halk
sanat alanında yaygınlık kazanmıştır. Mustafa
Kemal’in şiirlerinde umumiyetle yurt sevgisi
hâkimdir.
Şiirinden Örnekler:
Aynaya Baktım
Aynaya baktım saç beyaz olmuş
Neden bu rengim sararmış solmuş
Böyle değildim bana ne olmuş
Ağla gözlerim sen bu hâlime
Gördüm yârin de solmuş cemâli
Kırılmış neşesi gitmiş emeli
Geçti gençliğim neyleyim malı
Sızla gözlerim sen bu hâlime
Hayatım geçti görmedim sefa
Yalan dünyada olur mu vefa
Yârimden gördüm binlerce cefa
Ağla gözlerim sen bu hâlime
Ben Yaslı Yurdum Yaslı
Mevsimlerin birinde yağmurla kar yağarmış
Soğuk rüzgârlar eser yıldırımlar çakarmış
Kötü kalpler sevinçte iyiler hep ağlarmış
Yıllardır bir bayrakta yıldız yaslı ay yaslı

Yurdum ormanlık değil hayvanlar girsin çıksın
Milletim koyun değil her çoban yünün kırpsın
Yurdum bir yanar dağdır düşmanlar iyi bilsin
Dedemin kuşağında kılıç yaslı kın yaslı
Yeni yapılan evler beddualara_armağan
Petek bizim bal bizim bardağımız dolu kan
Meğer Babagürgür’müş başım belâya sokan
Ne yazık bahçemizde bülbül yaslı gül yaslı
Ne mutluyum göğsümde kırmızı güller açsın
Damla damla al kanım kutsal toprağa aksın
Aldanma bu dünyada bugün var yarın yoksun
Yıllardır arkadaşlar Kerkük yaslı biz yaslı
Bu toprağın altında su yaslı petrol yaslı
Köyümüz
Köyümüz küçük sokakları dar
Tarlası yeşil suları çağlar
Evler çamurdan etrafı bağlar
Benim cennetim Tazehurmatı
O köyden seçtim ömür yoldaşım
Yirmi ikiydi o zaman yaşım
Yârin göğsüne dayadım başım
Aşkın pınarı Tazehurmatı
Huriye benzer gelini kızı
Rengârenk açar gülü nergizi
Gözümün ışığı yolumun izi
Anam kucağı Tazehurmatı
Gökleri mavi toprağı kutsal
Dimağımda kan dilimde masal
Çöllerde ceylan peteklerde bal
Mezarım taşı Tazehurmatı
Bir Şehir Biliyorum
İnsanları mutlu bülbüller şakrak
Gökler masmavi yıldızlar parlak
Kalbime yakın gözümden ırak
Dünyada benim o tek amacım
Tarlası yeşil güller rengârenk
Gençleri aslan kızları melek
Burada doğdum burada ölmek
Dünyada benim o tek amacım
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Turna gözünden suları çok saf
Orada vicdan orada insaf
Vefalı dostlara gülüşüm ithaf
Dünyada benim o tek amacım

Bakın Kerkük’üm kara bağlamış
Öksüzler gibi babasız kalmış
Gonca gülleri dikenler sarmış
Evler yıkılmış gençleri sürgün

Yollar çiçekli dağları yüce
Dillerde şarkı dudakta hece
Âşıklar orda sarhoş her gece
Dünyada benim o tek amacım

Ceylan yaralı avcılar atlı
Türkmenler yaslı garipler mutlu
Herkes dünyada yaşar umutlu
Yâdlar sefada milletim yorgun

Babagürgür
Sevda sınırsız âşıklar özgür
Ne dertler biter ne yaşlar kurur
Gel sor hayalimi ey Babagürgür
Dudağım çatlak yüreğim mahzun

Bu Ülkede
Kanunumuz sağır dilsiz
Feryad eder suçlu suçsuz
Bu ülkede yaşamak zor
Herşey baha ölüm ucuz

Taşın toprağın anam kucağı
Savaş meydanı tepesi dağı
Bağvan neylesin kuru toprağı
Biçare gönlüm her zaman üzgün

Özgürlüğün çiçeği mor
Gir bağına gözünle gör
Aç kolumdan bu zinciri
Sonra günah suçumu sor

Yasaktır çıkmak yüksek Kal‘aya
Sensin başımı salan belâya
Milletim dalmış boş bir sevdaya
Senden ayrılmam inan ki bir gün

İnsanlıktan çoklar uzak
Konuşmak suç gülmek yasak
Yüreğimiz paramparça
Bilmem kime biz yalvarak

Özlerim ben
Memleketin dar sokaklarını
Kanabaşı Subaşı şanlı kalasını
Kamberdere Hasanköy Çelebler mahallesini

Özlerim ben
Güzel havasını suyunu
Arpa ile buğday ekinlerinı
O yemyeşil bahar mevsimini

Özlerim ben
Asur’un memleketini
Ata ocağını yiğitler konağıni
Değirmencik ile Miççe Bılağını

Özlerim ben
Sımsıcak komşularını
Bayram sabahı çocuk takılarını
Bulgurunu toy aşını akrabasını yoldaşını

Özlerim ben
Kayısı bağ bostanlarını
Miz narla tatlı yel incirini
İmam Saad ile Hızır İlyas mezarını

Uçun kuşlarım uçun
Tarih kokan yurduma doğru koşun
Anneme babama sevgiliye selam götürün
Barut kokusu yerine çiçek barış kokusu dağıtın
Özlerim ben
Türkmeneli Telafer’in toprağını
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ski asırlar içinde, zamanın bir yerinde, uzak diyarlardan birinde bir kadın
yaşardı. Kadın epey yaşlı ama epey de
dinçti. Yaşlı kadının evi, köyden pek de uzakta
sayılmayan bir ormanın, çam ağaçları ile çevrili bölgesinde idi. Yaşlı kadın sabahtan akşama
kadar ormanda çalışır, dolaşır, ağaçlar keser,
odunlar yarar, yapraklar, meyveler toplardı.
Suyunu, evinin çok da uzağında sayılmayan
kuyudan, harcayacak parasını da köylülere
sattığı, annesinden kalan son parça mücevheratlar ile sağlardı. Öyle ki her on günün sonunda köye iner, köylülerden para karşılığında
ihtiyaçlarını satın alırdı.
Annesinin bitmez tükenmez sandığı mücevheratı bir gün ansızın bitince, yaşlı kadın köylülere yemek ve giysi karşılığında odun, meyve
ve bazen ise hayvan derileri vermeye başladı.
Günlerden bir gün yine yeşil renginin envaı
çeşit tonları ile süslü ormanda gezerken gözlerine bir şey ilişti. Uzaktaki çalılıklarda bir hareketlilik sezdi. Önce küçük bir tavşan olabileceği ihtimalini düşündü daha sonra ise tilki
olduğundan şüphelendi. Çalılıklar delice sarsıldı ve nihayetinde durdu. Büyük bir hayvan
olabilir mi diye sordu kendi kendine. Ya da bir
avcı avından gizleniyordu. Hangisi olduğuna
karar veremedi yaşlı kadın, bir yandan da kauçuklardan kopardığı ve birbirine kalın ipler ile
bağladığı, ucu gayet sivri olan okunu sağ eli ile
kavradı. Kuşların sesi duyuluyordu. Uzaklarda uluma sesi vardı ancak ne çalılarda hareket
kalmıştı ne de yakınlarda ses seda.
“Tanrı gerçeği görür ve bilir” diyerek sırtına
aldığı kalın yünden yapılan torbasının yerini
düzeltti. Omuzları ağrımaya başlıyordu. Ayakkabıları ıslak ve çamurlu idi. Hava iyice bozmuştu, bulutlar yavaş yavaş toplanıyordu. Ak-

İlaf KÖPRÜLÜ

Tanrı’nın İmtihanı
şamüstü sağanak başlayacaktı demek ki yine.
Hızlı davranmak zorunda kaldı, birkaç yaprak
kopardı ağaçlardan, birkaç odunu sırtladı. Eve
dönüş yolunu tuttu. İnce ve çamurlu yoldan
adımlarını devam ettirirken pek de zorluk çekmedi, nasıl olsa artık alışmıştı. Onun evi, dört
duvarla çevrili kulübeden ibaret değildi sadece, onun evi ormanın ta kendisi idi.
Eve vardı, çizmelerini çıkardı, sobasını yaktı
ve yaprakları yemek yapılan alana götürüp,
üzerine muşamba çekilen, çivilerle sabitlenmiş
tahta kovanın içine koydu. Kapının hemen
eşiğindeki diğer bir kovadaki su ile vücudunu
mesh etti. Elbiselerini değiştirdi. Paltosunu
duvardaki paslı çiviye astı. Derin bir nefes aldı
ve artık zamanı geldiğini düşündü.
Yere serdiği, doğanın nakşedildiği küçük bir
kilimin üzerine oturdu. Gözlerini yumdu, açtı
ve tekrar yumdu. Tedirgin değildi, üzgündü.
Kapalı halde duran gözlerinden yaşlar süzüldü.
“Tanrım!” dediğinde soluksuz kalmış gibi idi.
Devam etti…
“Tanrım?! Güneş doğduğu anda, parlak ışıkları ile beni uyandırıyorsun. Gün tepeye varınca kızıl ışıklar ile beni yakıyorsun. Ardından
derin hüzünleri düşünmem ve kötülüklerimi
sürekli yad etmem için bana bir sürü boş vakit
veriyorsun. Gece olunca, derin korkular içinde yalnız, yapayalnız uyumamı emrediyorsun.
Kâbuslarımda ıstıraplar çekiyorum, güzel rüyalarımdan sonra boşluğa düştüğümü hissediyorum…” bir an duraksadıktan sonra “Tanrım gerçeği görür ve bilir” diye ekledi.
Tanrı’dan bir şey dileyecekti. Asla dilememesi
gereken bir şeyi dileyecekti… İmtihansız bir
hayat!
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“Bugün bütün ibadetlerimi ettim, seni andım,
henüz yaşıyor mu yoksa çoktan sana kavuştu
mu bilmediğim kız kardeşime dualar ettim.
Evimi temizledim, kendimi temizledim. Ben
artık temizim, dünyaya ilk geldiğim gibi temizim. Sana, ormanda gezerken birçok tövbe ettim. Bana yeni bir sayfa açmam için izin ver.”
Bir an yine duraksama yaşadı. Önce Tanrı’ya
saygısızlık ettiğini düşündü, sonra da bu konuşmada ne kadar rahatladığını. Devam etmeliydi, belki de kötülüklerden arınabilir ve
geçmişinden uzaklaşabilirdi.
“Beni son kez imtihan etmeni ve sonrasında
da ben ölünceye dek imtihansız yaşamama
izin vermeni diliyorum. Kendime hâkim olmamı sağla, beni günahlardan koru ve son kez
imtihan et. Tamamen iyi bir insan olacağımı
ve içimdeki kötülüğü yok edeceğimi sana ispat
etmeme izin ver.”
Önce kendi kendisine hayret ettiği bu düşüncesi onun için çok cazip gelmişti artık.
Günahlarından arınmak istiyordu, doğruydu.
Ama bunu tamamıyla Tanrı’ya bırakmak istiyordu. Gayret göstermeden Tanrı tarafından
bağışlanmak, son bir kez imtihan olmak ve
ardından istediği gibi yaşamak... Tanrı her şeyi
bilirdi, hatalarını da hataları nasıl bağışlayacağını da… Ama yaşlı kadının unuttuğu, Tanrı
ile anlaşma yapamayacağı idi.
O gece hiç korkmadı. Şimşekler çaktı, yağmurun suyu sel olup aktı. Ama kadın sabaha
kadar mışıl mışıl uyudu. Hiç rüya görmedi,
gördüyse de uyandığında hatırlamadı. Ertesi günün sabahı, akşama kadar bütün işlerini
bitirip rutin hayatını devam ettirdi. Onun
ertesi gün de aynı şekilde geçti. Üçüncü gün,
sabahtan öğlen vakitlerine kadar nerede ise hiç
ormana çıkmadı. Sabahın parlak ışıklarını da
görmedi o gün. Saat öğlenden sonrası oluyordu yavaş yavaş. O gün beşinci kezdir kız kardeşinin ona yaptığı haksızlıkları yad ediyordu.
Annesinin evine nasıl el koyduğunu, eşinin
mahalledeki insanlara hakkında olmamış şeyleri söylediğini, bütün yadigârları ondan nasıl
aldıklarını, yapayalnız bir halde evi terk etmesine göz yumduklarını… Bunları yâd ederken
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kendi kötülüklerini göz ardı etmeye çalışsa da
aklına gelmiyor değildi. Ama onu rahatlatan
bir düşüncesi vardı elbette “Hepsi haketti!”.
Kız kardeşinin henüz dört yaşındaki kızını
köyün yakınlarındaki nehirde boğarken, onun
acısından kız kardeşi yataklara düşmeyi hak
etti. Eşinin tarlasını aleve vermesini, evet, o
da hak etti. Ve hatta, annesine vurduğu ağır
darbeyi de hak etmişti. Birçoğu da tıpkı annesinin bitmez tükenmez saydığı mücevheratı
gibi bir anda ellerinden kaybolup giden paralar uğruna olmuştu.
Bir an için asabi oluyor sonra tekrar kendi
kendisine hâkim olmaya çalışıyordu. Nihayetinde artık kız kardeşini düşünmeyi bıraktı.
Eşini de, yeğenini ve hatta annesini de… Artık yeni bir hayata başlayacak, tövbe edecekti.
Üç gündür neredeyse hiçbir günah işlememiş,
temiz kalmış, dua etmiş, tövbe etmişti. İçinde
apayrı bir huzur vardı. Sevinçli idi.
Muşambanın altındaki kovadan yaprakları
alırken, bir an kapının tıklandığını hisseder
gibi oldu. Sonra ona öyle geldi diye düşündü.
Ve tekrar kapı tıklandı. Tedirgin olmuştu. Senelerdir bu kulübede, ormanın derinliklerinde
olmasa da yapayalnız yaşıyordu. Daha önce
ne kapısını çalan olmuş ne evine gelip giden
ne de evinin önünden bir geçen… Ormanda
bile pek kimselere rastlamazdı. Günleri, ayları, yılları bilmiyordu ancak hesap etse ayda
bir ya bir atlı görür ya da kervan geçirenlerin
seslerini duyar bazen onları, bazen de avcıları
görürdü.
Kapı tekrar tekrar tıklandı. Birisi durmadan
kapıya vurmaya başladı. Yaşlı kadın yavaşça
ilerleyip kapının arkasına koyduğu paslı demir
şişi kaldırdı ve duvara yasladı. Kapıyı açtı.
Gelen kişi epey yorgun görünüyordu. Üzerinde yamalı siyah bir palto, başında da bir yün
şapka vardı. Ayaklarındaki çizmeleri yıpranmıştı. Sanki yıllardır aynı çizmeler ile binlerce kilometre yol tepmişti. Yüzü buruş buruş,
elleri kirli ve sakallarında beyazlar vardı. Yaşlı
kadının yüzüne, gözlerinin içine bakıyordu.
Yabancının gözleri ne kadar da yorgundu.
Sanki günlerdir uyumamıştı. İki elini kuca-
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ğında birleştirmiş, belli ki üşüyordu.
“Buyurun?”, dedi şaşkınlık içerisinde.
“Beni doyurun, midem çok aç. Günlerdir ne
bir lokma yemek yedim ne de bir yudum su
buldum. Bana yardım edin!”
Yaşlı kadının yüzündeki şaşkınlık yerini acıklı
bakışlara bırakmıştı.
“İçeriye gel!” dedi yaşlı kadın. “İkimize de yetecek kadar yemeğim var”
Yabancı memnuniyetle gülümsedi. Kirli yanaklarının kenarları belirginleşti. Yaşlı kadının
buyur etmesinin üzerine eve girdi. İçerisi sıcak
olduğu halde paltosunu da çizmesini de çıkarmadan küçük pencerenin altındaki yatağa
oturdu. Yaşlı kadın bir an sinirlenir gibi oldu
ancak durumu görmezden gelmekle yetindi.
Daha sonra ise “Paltonu alayım, sırılsıklam
olmuş” dedi.
Yabancının paltosu leş gibi kokuyordu. Ayaklarındaki çizmelerini de çıkarmasını rica etti
kibar bir dille. Paltosunun kokusu çizmelerinin yanında bir hiç sayılabilirdi. Yaşlı kadın
çok sinirlenmişti. Çizmeleri hiddetle kapıya
doğru itti. Tekrar toparlandı ve yabancının
karşısına geçip, tahta sandalyeye oturdu.
“Sana yemek vereceğim, endişe etme. Ama
anlamak istediğim, bu mevsimde buralarda ne
işin var?” Hava buz gibi soğuk idi. Yabancının
paltosu da çizmeleri de bunun için yetersiz görünüyordu. “Seni daha önce de hiç görmedim.
Civardaki köylerden değilsin sanırım. Uzak
bir yerden geliyor olmalısın.”
Yabancının az önceki üzgün yüzü yerini ifadesiz bakışlara bıraktı.
“Beni doyurun, midem çok aç. Lütfen bana
yemek verin!” diyerek tekrar etti yabancı.
Yaşlı kadın ayağa kalktı. Şaşkındı. Sandalyesini
duvara dayadı ve kulübenin diğer tarafından
bir perde ile ayrılan bölüme geçerek yiyeceklerine baktı. Muşambalar ile örtülü tenekelerin
ve tahta kovaların içine bakıp çürük ve eski ye-

mekleri, meyveleri aradı. Sonra bir an durdu.
“Tanrı misafiri!” dedi kendi kendine. “Onu
bana Tanrı gönderdi”.
Taze yemeklerin bulunduğu yün torbasını aldı
ve canının çektiği yemekleri çıkarıp perdenin
ardında kalan bölüme geçti. Yabancı, bıraktığı
gibi oturuyordu. Suratı hâlâ ifadesizdi.
“Sana bunları getirdim” dedi. Yabancı bütün
yemekleri büyük bir iştahla yedi. Yaşlı kadının
demir bardakta getirdiği suyu bir nefeste içti.
Neredeyse boğulacak gibiydi. Tekrar kadına
baktı.
“Ba… Bana…”
“Evet, söyle lütfen”
“Bana biraz pa… para, verebilir misiniz? Size
söz veriyorum borç olarak alacağım ve size geri
getireceğim.”
Yaşlı kadın bir an büyük bir korku hissetti.
Hızla kapıya koştu ve kapının ardındaki demir
şişi alıp yabancıya doğru tuttu.
“Derhal evimi terk et, buradan uzaklaş”
Yabancı ne olduğunu anlamamışçasına başını
salladı ve çizmelerini bir çırpıda giyip paltosunu da asılı durduğu çividen hızla aldı.
“Beni yanlış anladınız, ben sadece…”
“Sana derhal dedim!”
Yaşlı kadın yabancıya bağırıyordu. Bağırdıkça
korkusu kat be kat artıyordu.
“Yemek için teşekkür ederim efendim” dedi
yabancı evden çıkarken. Yaşlı kadın kapıyı
hızla kapattı ve demiri kapının arkasına yerleştirdi. Günlerdir hissetmediği korku tekrar
alevlenmişti. Günahlarını hatırladı, boşa akan
zamanın arttığını hissetti. Onu öylece kovmamalıydı, o, Tanrı’nın misafiri, Tanrı’nın son
imtihanıydı.
Yaşlı kadın hızla açtı kapıyı ve yalınayak evden çıkıp etrafa bakındı. Her yer çamur içinde kalmıştı. Evinden uzaklaştıkça daha fazla
kirlendi. Adam hiçbir yerde yoktu. Ormanda
da yoktu. Evden bu kadar hızlı uzaklaşması imkânsızdı. Yaşlı kadın ağladı, kulübeden
uzaklaştıkça üşüdü. Kendi kötülüğüne yenik
düştü. Bu oydu, bu yabancı Tanrı’nın imtihanıydı…
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Ahmet TÜRKER

Türkmenler ve Türkmeneli
Söz Konusu Olunca Gerisi
Ayrıntıdır

Y

ukarıdaki başlık, büyük önder Atatürk’ün
“Vatan mevzu bahis olunca gerisi teferruattır” sözünden uyarlanmıştır. Evet,
gerçekten Irak’ın Türkmenelinde yaşayan Türkmenlerin, şu günlerde artık zaman kaybetmeden
bir an önce bir araya gelerek, hiçbir şahsi çıkar
düşünmeden, her türlü söylem ve eylemlerinde
Türkmenlerin varlığını korumaya ve meşru haklarını almaya çalışmaları gerekir. Bugün Türkmenler her şeyden önce, eğer varsa her türlü
anlaşmazlıklarını bir yana bırakarak, bir araya
gelerek tek bir vücut olmalılar; tek bir çatı altında toplanarak karşılaştıkları sorunlarını birlikte
çözmeliler. Bu çatının adı Türkmen Meclisi’dir.
Türk tarihinde; Türkler ne zaman başları sıkışsa,
bir araya gelerek kurultaylarını toplayarak sorunlarına çözüm aramaya çalışmışlardır. Nitekim büyük
önder Atatürk de Birinci Dünya Savaşından sonra, Osmanlı’nın Başkenti İstanbul ve Anadolu’nun
birçok kenti yabancı askerlerin işgali altında olduğu günlerde, 1919 yılında milli kurtuluş hareketini
başlatmak için; önce Sivas’ta ardından Erzurum’da
kongreler düzenlemiştir. Daha sonra 23 Nisan
1920 tarihinde Ankara’da illerden gelen halkın
temsilcileri ile oluşan meclis ile Kurtuluş Savaşı
başlatılmıştır. Biz de atalarımızın yaptığı gibi, bir
araya gelerek tüm dünyaya tek vücut olduğumuzu gösterelim ve Türkmen Meclisi’ni bir an önce
kuralım. Bu Meclis kurucu bir meclis niteliğinde
olmalıdır. Mecliste, Türkmen toplumunu temsil
eden farklı görüşe sahip her grup ve şahsiyet yer
almalıdır. Örneğin mecliste; tüm Türkmen partileri, Türkmen davasına hizmet etmiş deneyim
sahibi şahsiyetler ile Türkmen köy ve yerleşim yerlerinin kanaat önderleri ile halkın nabzını sürekli
canlı tutan sivil toplum örgütleri de bulunmalıdır.
Meclis’te Türkmenleri ve Türkmenelini ilgilendiren her konu açık yüreklikle tartışılmalı ve kararlar
ortak aklın bir sonucu olarak alınmalıdır.
Diğer yandan, Irak’ta 2003 yılından sonra Başkent Bağdat’ta kurulan Millet Meclisinde farklı
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zamanlarda yapılan seçimlerde değişik partilerden seçilen Türkmen milletvekillerinin sayıları
iki elin parmağını geçmeyecek kadar olmuştur.
Oysa Türkmenler Irak’ta, Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü millet olarak yer almaktadır.
Buna göre Mecliste; Şii Araplar, Sünni Arap ve
Kürtler’den sonra Türkmenlerin de bağımsız bir
gruba sahip olmaları gerekir. Türkmenler Mecliste bir gruba sahip olamadıkları için; ne cumhurbaşkanı veya yardımcısı, ne meclis başkanı
veya yardımcısı, ne başbakan veya yardımcısı
ne de hükümette icracı bir bakanlık görevini
alamamaktadır. Eğer bu sayılan yerlerin birinde
veya ikisinde Türkmenler görev alırsa, kesinlikle
Türkmenler birçok haklara sahip olacaklardır.
Bu haklar örnek olarak şu şekilde sıralanabilir:
Türkmenelinde geçmiş dönemlerde Türkmenlere ait gasp edilen arazilerin geri alınması amacıyla eski rejim döneminde çıkarılan ve halen
yürürlükte olan Devrim Komuta Konseyi kararlarının iptal edilmesi; Türkmenlerin devlet
dairelerinde işe alınmaları için çalışılması; bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak ve işsizliği
azaltacak büyük yatırım projelerinin yapılması
(örneğin Kerkük’te büyük bir petrol rafinesinin
inşası, Kerkük Havalimanının hizmete alınması); harp okullarına ve polis akademilerine Türkmen gençlerinin alınması ve Irak’ın yurt dışındaki büyükelçiliklerinde Türkmenlere de görev
verilmesi. Ek olarak Türkmenlerin mecliste bir
grup sahibi olmaları halinde, uluslararası medyada Türkmenlerin adı daha çok geçecek ve uluslararası arenada da Türkmenlerin Irak’ta azınlık
olmadıkları ispatlanmış olacaktır.
Türkmenler eğer Irak’ta Millet Meclisinde bağımsız bir gruba sahip olmak istiyorlarsa, mutlaka seçimlerde birleşmeleri gerekir. Seçimlere tek bir liste
olarak girmeleri halinde, bu Türkmenlerin ileride
tek bir siyasi çatı altında birleşmeleri için büyük
bir adım olacaktır. Bu durumda Türkmenler biran
önce bir araya gelerek ve güç birliği yaparak tüm
Türkmenli sathında seçimlere (genel seçimler ve
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yerel seçimler) tek bir liste halinde girmeleri gerekir. Bunun için, şimdiden çalışmaya başlamaları
artık bir zorunluluk, hatta bir ölüm kalım meselesi
haline gelmiştir. Zira seçimlere birden çok Türkmen partisi katıldığında; oylar bölüneceğinden
millet meclisinde daha az sayıda milletvekili ve
yerel il meclislerine ise bazen temsilci bile gönderilememektedir. Birleşme sonucu da ise Türkmenler, bütün Türkmenelindeki il ve ilçelerdeki yerel
yönetimlerinde ve meclislerinde yer almaları da
kolaylaşmaktadır. Bugün Diyala’nın ne Bağdat’taki
Mecliste Türkmen listesinden seçilen bir milletvekili var ne de il meclislinde bir Türkmen temsilci
yer almaktadır. Oysa Diyala ili sınırları içinde Karatepe, Celevla (Karağan), Hanekin, Sadiye (Kızlarbat), Mikdadiye (Şahraban), ve Mendeli gibi
Türkmenlerin yaşadığı ilçeler ile bunlara bağlı köyler bulunmaktadır. Ayrıca Selahaddin il meclisinde daha önce iki Türkmen temsilci olduğu halde,
bugün bu mecliste tek bir temsilci yer almaktadır.
Bugün Türkmenler, Irak Millet Meclisinde farklı partilerden seçilen toplam sekiz milletvekili ile
temsil edilmektedir. Bu milletvekillileri Türkmenlerin önemli sorunlarında bir araya gelmektedir.
Ancak Türkmenlerin sayıları Mecliste bir grup
kurmaya yeterli olmadığı için, bazı hakları elde etmede zorlanmaktadırlar. Örneğin son hükümetin
kuruluşunda, Türkmenler harcadıkları birçok çabalar sonucu, ancak icracı olmayan bir devlet bakanlığı alabilmişler. Oysa Türkmenler Mecliste bir
gruba sahip oldukları zaman, Meclisteki öteki parti gruplarına isteklerini kolayca kabul ettirebilirler.
Öte yandan Türkmenelinde (Telafer’den
Mendeli’ye kadar) yaşayan her Türkmen’in seçimlere katılması ve Türkmen adaylara oy vermesi gerekir. Bunun için seçim öncesi her Türkmen
seçmen, seçmen kütüğüne kaydolmalı ve seçmen
kartını temin etmelidir. Seçim günü de yaşlısı
genci, kadını erkeği herkes, sandık başına gidip
milli görevini yerine getirmesi gerekir. Hatta yurt
dışında yaşayan Türkmenler de seçim döneminde
yaşadıkları ülkelerde kurulan sandıklarda oylarını
kullanmaları gerekmektedir. Bazı vatandaşlarımız
seçime inanmamakta veya nasıl olsa seçimlerde
usulsüzlük yapılır düşüncesiyle seçime katılmamaktadır. Bu doğru bir düşünce değildir. Her
Türkmen vatandaşı seçimleri ciddiye almalı; mutlaka her şartta seçime katılması gerekir. Ayrıca engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar da oylarını kullanabilmeleri için her türlü imkân seferber edilmelidir.

Burada hemen belirtilmesi gereken bir konu da,
seçimlerde tüm Türkmen siyasi partileri ve sivil
toplun örgütleri seçimler sırasında ve sonrasında
seçim sandıklarına sahip çıkmaları gerekir. Nitekim Türkmenler, 12 Mayıs 2018 tarihli genel
seçim sonrası Kerkük, Tavuk ve Altınköprü’de
alanlarda, seçimde yapılan usulsüzlüğü protesto
etmek için, günlerce gösterdikleri mavi direniş,
oylarına sahip çıktıklarını göstermektedir. Bu
davranış, aslında Türkmenlere bir asırdır süren
haksızlığa ve zulme karşı yapılan barışçı bir isyandır. Türkmenlerin bu tür bir davranışı göstermeleri her zaman beklenir.
Üzerinde durulması gereken bir başka konu da,
Türkmenelinde siyasi parti sayısının fazlalığıdır.
Bu cümleye itiraz edecek olanlar olabilir; zira
demokrasilerde çok seslilik temel esastır denilecektir. Yani demokrasilerde farklı görüşleri temsil eden farklı partiler olmalıdır. Ancak bugün
Türkmenler bu durumda değiller. Ne zaman
Türkmenler kendi bölgelerinde tam haklarına
kavuşurlar; yani özerk bir yönetim içerisinde,
herkes kendi partisini kursun ve seçimlere bağımsız olarak girsin. Seçim sonuçlarına göre de
her partinin aldığı oy oranında, halk tarafından
ne kadar desteklenip desteklenmediği veya sadece tabela partisi olduğu ortaya çıkmış olur.
Esasen bir siyasi parti, birkaç arkadaşın biraya gelmesiyle kurulmamalıdır. Bir siyasi parti kurulurken mutlaka bir misyonu ve bir fikre sahip olmalı,
Türkmenler ve Türkmeneli ile Irak hakkında vizyonu ve projeleri olmalıdır. Bunun yanında siyasi
arenada bir boşluğu durdurmalı; yani kurulacak
partiye ihtiyaç olmalı ve halk tarafından da desteklenmelidir. Zira halkın desteğini alamayan siyasi partiler uzun ömürlü olamamaktadır.
Açıklanması gereken diğer bir önemli husus da,
Irak’ta 1980- 2003 yılları arasında yaşanan savaşlar ve ambargolar nedeniyle; ülkenin ekonomisi gerilmiş, fert başına düşen milli gelir çok
düşmüş ve işsizlik sürekli ve kalıcı bir hale gelmiştir. Irak’ın ekonomik yapısında özel sektörün
payı çok düşük olduğu için; esas istihdam kapısı
devlet daireleri olmaktadır. Zaman zaman devlet dairelerinde boş bulunan kadrolar için atamalarda ise kayırmalar ve siyasi faktörler etkili
olmaktadır. Ek olarak Elektrik ve su gibi temel
insan ihtiyaçları bile doğru dürüst karşılanmamaktadır. 2003 yılından bugüne kadar geçen 17
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yılda maalesef Irak’ta hâlâ bu sorunlar çözülememiştir. Bu sayılan nedenlerden ötürü, özellikle
gençler yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmekte; hatta
bazıları yurt dışında okuma bahanesiyle Irak’tan
dışarıya çıkmanın yollarını aramaya sevk etmektedir. Aynı nedenlerle Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan Türkmen gençler de burada
çalışarak Kerkük’e dönmek istememektedirler.
Ayrıca Kerkük’te bazı Türkmenler özellikle devlet memurluğundan emekli olanlar evini satarak
yatırımlarını Türkiye’de apartman dairesi satın
alarak yapmakta; hatta bazıları hayatın kalan
kısmını Türkiye’de geçirmek istemektedir.
Aslında Türkmenler tarafından bu yapılanlar,
kendi elleriyle Kerkük’ü boşaltmak anlamına
gelmektedir. Bu yapılanlar bizim yıllardır dilimize doladığımız “Kerkük Türktür, Türk Kalacaktır” sloganına ters düşmektedir. Biz Türkmenler
olarak şartlar ne olursa olsun Kerkük’ü asla terk
etmemeliyiz. Biz Kerkük’ü boşaltırsak, karşımızdakilerin isteğini yerine getirmiş oluruz. Esasen iktidarda olanlar, Türkmeneliyi ve özellikle
Kerkük’ü 1930’lardan itibaren Araplaştırma ve
2003’ten sonra Kürtleşme politikası da yürütmektedir. Bizler başka milletlerin yaptığı hataya
düşmemeliyiz. Örneğin Filistinli Araplar gayrimenkullerini dışarıdan gelen Yahudilere satarak
kendi topraklarını boşalttılar. “Kendi toprağına
sahip çıkmayanların, toprağına başkaları sahip
çıkar” kuralı her zaman için geçerli olmaktadır.
Burada altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken bir diğer konu da Türkçe (Türkmence) eğitimdir. 2003
yılından sonra Türkmenelindeki bazı okullarda
bütün aşamalarda (ilkokul, ortaokul ve lise) Türkçe (Türkmence) eğitimin başlatılması büyük bir
kazanımdır; kaybedilmemesi gerekir. Eskiden beri
Türkmenler, Irak’ta eşit haklara sahip olabilmek
için çok mücadele vererek geldiler. Bu haklar içinde Türkçe (Türkmence) eğitim en başta gelmektedir. 1970’lerin başında Türkmenlere kültürel
haklar verildi. Ancak daha sonra bu hakların geri
alınması üzerine, yapılan protesto ve boykotlar
sonucu birçok genç yiğit insanımız ömürlerinin
önemli bir kısmı hapishanelerde geçti. Dolaysıyla
bu eğitimi gözümüz gibi korumamız ve bunu geliştirmek için neler yapılabilir diye kafa yormamız
gerekir. Türkçe (Türkmence) eğitimin devam etmesi için, öncelikle bütün Türkmen aileleri çocuklarını bu okullara kaydettirmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan bazı aymaz Türkmenler, Erbil
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kentinin alt yapısının ve imar durumunun gelişmiş olduğunu gerekçe göstererek, Kerkük’ün
de Kuzey Irak Kürt yönetimine bağlanmasına
taraftar olmaktadır. Bu sakat bir düşüncedir; asla
Kerkük kuzey yönetime bağlanmamalıdır. Araplar bile Erbil’in 1950lerde Türkmenlerin çoğunlukta olduğunu kabul etmektedir. Nitekim
Kraliyet döneminde, 1958 askeri darbeden önce
Bağdat’taki son Irak Millet Meclisinde Erbil’in 3
milletvekilinin 2si Türkmen 1 si Kürt imiş. Bugün Erbil’de Türkmenler azlık duruma düşmüş
ve Kuzey Yönetim Parlamentosunda Türkmenlere azınlık kontenjanından ancak 5 adet milletvekili tahsis edilmektedir. Kerkük kuzey yönetime
bağlandığında; kısa bir sürede Kerkük’te Türkmenler azınlık duruma düşürülür ve hiçbir hak
da elde edemezler. Esasen 2003-2017 yılları arasında, Kerkük Kuzey Kürt yönetimine resmen
bağlı olmadığı halde, Kürt partileri tarafından
uygulanan politikalar, bu tür bir düşününceye
sahip olan Türkmenler için örnek olmalıdır.
Değinilmesi gereken son bir konu da şudur:
Türkmen gençleri Irak devletinin kuruluşundan
bugüne kadar geçen olayları kapsayan modern
Türkmen tarihini pek bilmemektedirler. Tarihini
bilmeyenin coğrafyasını başkaları kullanır diye
bir doğru söz vardır. Biz de Türkmeneli’ne sahip
olabilmek için tarihimizi bilmemiz gerekir. Zira
Irak devletinin kuruluşundan bugüne kadar geçen bu uzun sürede gelen yönetimler tarafından
Türkmenlere karşı sistemli bir şekilde yok etme
politikası uygulanmaktadır. Maalesef bazı gençlerin, Türkmenlere yönelik gerçekleşen katliamları ve uygulanan çeşitli ayrımcılık politikalarını
bilmedikleri gibi, Türkmeneli coğrafyasını doğru
dürüst tanımamaktadırlar. Bu eksikliği, Türkmen
tarihini ve Türkmeneli coğrafyasındaki tüm yerleşim yerlerini tanıtmak için, çeşitli düzeylerde
düzenlenen seminerlerle veya okullarda seçimlik
ders okutularak gidermek gerekmektedir.
Son olarak; bu makale bir bilgi derleme ve aktarmaktan ziyade, Türkmenlere ilişkin bir durumun tespitin, yapmakta, sorunları ortaya
koymakta ve bu sorunlarla ilgili ortak çözümler
üretmek için bir davet olmaktadır. Yukarıdaki
paragraflarda belirtilen konular, Türkmenelinde
ve dışında yaşayan her Türkmen’in bunu bir çağrı kabul edip, kendi çapında üzerine düşen bu
milli görevi, hiçbir tereddüt göstermeden, seve
seve yerine getirmesi gerekmektedir.
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Kemal Mustafa Dakuklu
Gazi Nakip’in şiir defterine şiirleriyle hatıra
bırakanlardan biri öğretmen Kemal Mustafa
Dakuklu’dur (doğ.1943). Şiir defterine karşı hayranlığını gizlemeyen şair, takdim yazısı
ardından deftere Rüzgâr, Dakuk’um, Oğlum,
gazel tarzını andıran Vefasızlık başlıklı şiirlerini
kaydetmiştir.
Dakuk
20.12.1969
Muhterem kardeşim Gazi Nakip Beg
Renk renk güller çiçekler ile süslenmiş bir bahçeye
benzeyen defterinizi elime alır almaz içimde özge
bir ihsas duydum, dudaklarım şevkimden öfkelenerek kımıldanmaya başladı ve başımda olan
her tel saçım ürpererek bir ok gibi baş kaldırdı;
aferin olsun sana bu güzel düşüncene ey benim
ülküdaşım
Var olunuz
Kardeşiniz
Kemal Mustafa Dakuklu
İmza
Rüzgâr
Çılgın esme ey rüzgâr sakın gelme karşıma
Toz topraklar savurma benim bu saf başıma
Biraz acı dikkat et bu akan gözyaşıma
Çılgın esme ey rüzgâr yavaşça es tut karar
Al hasretim apar1 git saba gibi sor halim
Toprağınla tozunla soldurma gül cemalim
Yalnız cana dokunma senin olsun hep malım
Görüm sende mal ile olur musun bahtiyar
Harabeye dönderme selamet geç elimi
Sakın sakın terpitme kuşlar konan telimi
Ne kadar böyle essen eğemezsin belimi
Ben burada büyüdüm nemelazım gayr2 diyar
1 Götür
2 Başka
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nazimterzioglu@gmail.com

Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden

Eyle Tanrı aşkına vurma bizim harmana
Dağıtma cillerini3 uçurtmasın yan yana
Böyle gitmez senin’çin güvenme bu zamana
Bugün seni yükselten yarın eyler tarumar
Kırma dalın budağın girme süslü bağlara
Karlarını pisleme vurma yüce dağlara
Ne olacak cevabın sonra gelen çağlara
Yuf eyler hep yolcular seni kınar ey rüzgâr
Lekeletme kirletme gönülde saf aynayı
Zindan etme başıma bu ölümlü dünyayı
Değiştirme mecrasın bulandırma deryayı
Yarın seni yakalar deryada ki her ne var
İmza
Kemal Mustafa Dakuklu
Dakuk’um
İçli içli ağlıyordun yok uykum
Kimsesizim gazap olunmuş hukukum
Uğrunca ben harcıyorum var yokum
Helal olsun sana kanım Dakuk’um
Ne hürmetli mefkûreli halkın var
Baştan gitmez ne bir kutsal aşkın var
Yad ellerin karnında çok hakkın var
Sana kurban olsun canım Dakuk’um
Petrol akan Zenbur adlı var dağın
Verimlidir hep tarımsal toprağın
Tarlalara bol bol akan ırmağın
Süslendirir her bir yanım Dakuk’um
Methaflarda4 tuhaf tuhaf eserin
Şecaatte bir ordu her neferin
Düşmanların vur bağrına hançerin
Arkam belim ey vatanım Dakuk’um
Zulm eliyle bükülmeyen belin var
Hürriyete kavuşmağa meylin var
Sabah akşam serin esen yelin var
Ufuklarda kızıl tanım Dakuk’um
Millettinin sözü doğru bütündür
Ey kimsesiz yalnız Tanrı dostundur
Tarihlerde daim şanın üstündür
Hep senindir varsa şanım Dakuk’um
İmza
Kemal Mustafa Dakuklu
3 Çöplerini, samanlarını
4 Müzelerde
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Oğlum
Haydi çabuk kalk uykudan
Baygın yatma uyan oğlum
Güneş doğdu çık korkudan
Gitti zulmet civan oğlum
Yurda uğrunda kendini yor
Görevine sen bakma hor
Her düşkünün halini sor
Ol vefalı insan oğlum
Katıl işe eyleme naz
Vacibinde olma kurnaz
Hep tarihin zaferle yaz
Bırak büyük bir şan oğlum
Bu hoş çağdır durma çalış
Her tü[r]lü fen bilgi alış
Benden sana bin yakarış
Irak Türk’ü Türkmen oğlum
Yürü öne at ayağın
Boş geçirtme gençlik çağın
Işık eyle solun sağın
Bir mum gibi sen yan oğlum
Çalışmadır bütün hayat
Değil ye iç rahatça yat
Bu alanda dolandır at
Hasıl eyle kazan oğlum
Soy yoksuzluk gömleğini
Çımra demir bileğini
Çal béline eteğini
İş istiyor vatan oğlum
İmza
Kemal Mustafa Dakuklu
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Zindandan Bir Ses
Zindan içinde güneş ararım
Dişten tırnaktan duvar yararım
Her gün bir çeşit plan kurarım
Yaşamak için özgür bir hayat
Ümitle gönlüm yarını bekler
Bir daha açsın solmuş çiçekler
Bentlerim çözsün demir bilekler
Zulmün elinden bulayım necat
Kolumda zincir boynumda tavktır
Bu hale çare söylemem yoktur
Beni kurtaran yiğitler çoktur
Hep arslan nesli hep arslan sıfat
İstiklal seven milletim yatmaz
Vatanın dinin paraya satmaz
Ebedi güler hiç yasa batmaz
Suları coşkun Dicle’yden Fırat
Güneş doğunca dağılır zulmet
Yer ile göğe verilir ziynet
Millet elinde mahvolur zillet
Yükselir şanımız gökler kat kat
İmza
Kemal Mustafa Dakuklu
Gazel
Vefasızlık
Özgeyi dilşat edip bahtiyar etti gitti
Döndürüp ilk baharım son bahar etti gitti
Gözlerim kan ağlatıp ciğerim kül eyledi
Unutup geçişimiz yadı yar etti gitti
Dillerde destan edip sevgimiz söyleniyor
Aleme karşı beni şermsâr etti gitti
Çaresi bulunmayan hakimler dergahında
Çaresiz bin bir derde giriftar etti gitti
Lal olsun şirin dilim ger ona söz demişsem
Ayrılığı kendine ihtiyar etti gitti
En kutsal bir çağında susturdu gönül kuşun
Soldurdu süslü bağım gönül har etti gitti
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Ne kadar kalbim geniş ne kadar yüzüm güler
Av beni bir utanmaz hulkudar etti gitti
Bilseydim bülbül gibi biçerdim bir gül gibi
Ne ziyan gördü benden ne de kar etti gitti
Dünyayı özge seçin döndürüp bir gülşene
Benimçin ama onu bir mezar etti gitti
Ne kadar kalbi taşmış ne deyip hoşça kalın
Ne de bir dönüp benden itizar etti gitti
Bu nasıl vefasızlık İlahi sen şahit ol
Başkasın benden yakışı itibar etti gitti
Dal gibi eğdi belim benim bu genç yaşımda
Dizimin aldı tabın ihtiyar etti gitti
Ey Kemal yarın gibi kim yarın bu cihanda
Derbeder candan bizar bikarar etti gitti
İmza
Kemal Mustafa Dakuklu

Kaşı ayça1 andırır
Gözü gönül kandırır
Yanaklar kızıl elma
Çalım satar yandırır

Onu her dem özlerim
Vuslatını gözlerim
Dünyalar benim olur
Yüzün görse gözlerim

İçim açsam coşarım
Söyledikçe taşarım
Vefası kem yârimi
Düşündükçe şaşarım

Ümit kesmem özünden
Her ne çeksem yüzünden
Yeter dilberim yeter
Gel öpeyim gözünden

İçim Açsam Coşarım

Ne olur beni ansa
Bir aşık gibi sansa
Sevda taşan gönlüme
Biraz kansa inansa

Reşit Kâzım BEYATLI

Yıllar yılı yorgunum
Bir dilbere vurgunum
Yar nazlı ben sevdalı
Dilim varmaz dargınım

1 Hilal
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Türkmen Albümünden

Kerkük’ün En Eski Belediye Binası

Kerkük Tren İstasyonu
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Editörün Seçtikleri

Kral Faysal’ın Kerkük Valiliğini ziyareti

Şehitler Köprüsü, Kerkük Kalesi

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 22  • السنةSayı/Issue 87  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2020 ايلول-تموز

51

KERKÜK VAKFI
KERKÜK FOUNDATION

QARDASHLIQ
REVIEW OF CULTURE ART LITRERATURE AND FOLKLORE

Year: 22 Issue: 87 July-September 2020
ISSN : 1302-2857
On behalf of the Kerkük Foundation
Owner of the right and editor in Chief
Erşat HÜRMÜZLÜ
Editor and Genel Coordinator
Suphi SAATÇİ
Correspondence Address
P. O. Box 20 Cerrahpaşa/İSTANBUL
Tel. (0212) 584 00 75
Fax (0212) 584 00 76
www.kerkukvakfi.com
www.kardaslik.org
email: kardeslik@kardeslik.org
Administrative Office
Haseki Sultan Mahallesi Kuka Sokağı
Huzur Apt. No: 1/1
Fındıkzade/İSTANBUL
Representavtives
Habib HÜRMÜZLÜ (Ankara)
Necat KEVSEROĞLU (Kirkuk)
Ali İhsan NAQIB (ABD)
Consulted by an Anditorial
Referrence Counsul
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Abdülhalik BAKIR
Prof. Dr. Haşim KARPUZ
Prof. Dr. Mahir NAKİP
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM
Editorial Board
Kemal BEYATLI
Aydil EROL
Erşat HÜRMÜZLÜ
Habib HÜRMÜZLÜ
Mahir NAKİP
Acar OKAN
Suphi SAATÇİ
Suphi SALT
Nazım TERZİOĞLU

QARDASHLIQ

Contents
Staying and delivering in the times of Covid
Çağrı HÜRMÜZLÜ

53

Law of Anti-Domestic Violence in Iraq
Lale CERRAHOĞLU

54

Iraqi Turkmen
UNPO

56

Published quarterly in Turkish, English,
and Arabic
by İzzettin Kerkük Culture
and Research Foundation
(Kerkük Fondation)
Authors are responsible for the raticles and photographs published in
this review. Articles and photographs published in the review may be
used elsewhere by indicating the source

52

Section in Turkish

01-51

Section in Arabic

57-64

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 22  • السنةSayı/Issue 87  • العددTemmuz-Eylül/July-September 2020 ايلول-تموز

T

he Covid pandemic has affected millions of
lives across the world and has highlighted
the strenuous and fragile state of our socioeconomic foundations that underpins most societies. Covid has not only affected our health system
and well being of our societies but has caused a total
rethink in the way we lead our lives. The private sector has realized that the new working arrangements
are not only cost effective but, in some instances,
increases productivity. The public sector will inevitably capitalize on the new working dynamics by reallocating funds it would otherwise use for ensuring
public infrastructure - such as roads and bridges - is
adequate to maintain the large flow of white collar
working class shuffling from their homes to work on
a daily basis. It is one of the rare moments that both
public and private sectors interests collide.But what
does this mean for the Turkmen struggle and the
important work of civil society organizations working to ensure that the rights and cultural heritage is
upheld at all times. Business is certainly not as usual,
and we must adapt. A valuable lesson to be learnt
is analysing how the United Nations’ multitude of
agencies are adapting.
Firstly, the principal of “staying and delivering” is
paramount. Civil society organizations and foundations must continue to work and deliver on its
mandate – whatever that may be. But the modality
of delivering must be adapted to suit the current times. For example, important work in highlighting
and showcasing Turkmen literature – as is done
through Kardaslik Magazine – should focus on
increasing digital versions and e-magazines where
design and final layout are finalized primarily with
an eye for how it will be viewed online rather than
on traditional printing press. This also means that
organizations must digitize their entire library and
provide options for the public to purchase e-books
rather than the traditional soft or hard cover books.
Another important aspect of our work revolves
around organizing cultural and intellectual conferences and seminars which have traditionally taken
place in meeting halls throughout cities across the
world. As many private and public institutions
have done, it is time for civil society foundation to
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Staying and delivering
in the times of Covid
embrace technology and capitalize on its benefits
by holding virtual meetings and conferences. How
wonderful would it be to organize a cultural event
where interested participants are able to join and
participate from all four corners of the world?
Secondly, there are also times for when civil society
foundations need to raise awareness on social justice issues that not only need public support but
can also lead the way to influence political change.
As the Turkmen community, we tend to this by
organizing events, walks and marches to remind
ourselves and others about certain historical events
or issues that need to garner more attention. With
the need for physical and social distancing during
these difficult times, such marches and gatherings
will prove difficult. As an alternative there we
need to increase our online campaigns through social media and other online platforms. Instead of
trying to attract media attention with a crowd of
250 people marching for a cause our tactics need to
evolve by taking advantage of important dates and
events to implement sustained online campaigns.
Lastly, civil society organization must adapt their
fundraising systems and procedures. Gone are the
days where we can rely on ordinary citizens pitching
in with a few resources or relying on subscriptions
for magazines. We need to expand our resource mobilization activities by reaching out to donors where
we clearly articulate how we will continue to stay
and deliver during the times of COVID. Prospective donors and agencies are becoming increasingly
interested in supporting civil society organizations
that can prove that they can continue to fulfil their
strategic objective despite the difficulties and private
donors must be given the opportunity to contribute
through virtual fundraising campaigns.
This worldwide pandemic has caused an enormous
amount of heartache and struggle for millions of
people. But it’s also showing us that the old way
of working and the economic and social systems
that most nations are underpinned by is fragile and
weak. If we don’t adapt to the current times we risk
being left behind, or worse, becoming irrelevant.
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Lale CERRAHOĞLU

Law of Anti-Domestic
Violence in Iraq

H

ome must be the place where we
can feel most safe and loved and
respected at. But in Iraq, that’s not
the case, because corona virus isn’t the only
murderer in Iraq, because as long as patriarchy exists, domestic violence will always be
the number one home wrecker and murderer of families.
However, with the hope of legislation of the
law of anti-domestic violence in Iraq, there’s
a hope for a safer and happier future for the
Iraqi families despite their income or their
ethnicity.
Some examples of victims of domestic violence in Iraq in the last two months:
A six months old child gets killed by his father with a knife in Hamidia region in Baghdad and the father was later arrested.
18 years old Sarap gets burned to death by
her husband in Kirkuk and the husband was
arrested.
A woman gets killed by her husband and his
close relatives with hard rock till death in
Babylon on August 15/16
19 years old woman gets burned to death by
her father after an argument with her mother in Karbala.
16 years old Haidar Mohammad Jasim gets
burned y his father on August 13 in Maysan.
A woman and her daughter get shot by her
husband on 8th of August in Baghdad. The
woman dies and the daughter gets badly injured.
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A girl gets beaten by her father with a brick
because she didn’t sell water in Baghdad.
According to the articles of the law, the government protects every family member and
not only women and children and punishes
whoever physically or emotionaly hurts or
even kills any of them in the name of keeping the honor of the family clean. But it
especially protects women and children since the rate of violence against women and
children is higher than men.
The current government of Prime Minister
Mostafa Al Kadhimi has endorsed the law in
the Counsil of Ministers and it’s expected to
be legislated by the Assembly around next
month.
But with the presence of the Islamic parties,
it’s almost impossible for this law to be legislated because it’s the last thing they want. As
long as these parties are able to control half
and weaker part of the society in the name of
Islam, they will claim that the law’s articles
are aginst the Islamic beliefs and that it punishes men who try to forbid their children
or wives from smoking, cheating or applying
makeup which is completely untrue because
the law has nothing to do with families’ minor problems like these.
However it deals with serious problems like
physical and sexual abuse, murder or threat of murdering, instigation of taking drugs
etc. And yet, the people who support these
parties protested in Baghdad on August 17,
to demand the government not to legislate the law and most of the protestors were
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surprisingly and unfortunately, women. This
may be because most families in Iraq only
know violence when it comes to education
and discipline for their children. But some
also claimed that these people were brought
there by the parties by giving them certain
amount of money to protest and the people
don’t actually know anything about the law
or whatsoever.
This is why it’s more necessary for this law
to be legislated because it’s clear that it will
be useful for the whole family and they’re
scared that they will be punished for their
wrong doings.
On the other hand, there were also a lot of
women protestors who demanded the legislation of the law in Baghdad, because women are now more aware of their rights and
aware that domestic violence is worse amid
corona virus. What we need to do now is to
at least show our support on social media
and spread awarness about the necessity of
the law and join the protestors if we can to
try and legislate one of the most necessary
laws for the sake of families’ protection because according to the Iraqi Ministry of Interior, there are 1300 cases of domestic violence
in the last six months, only 453 of them are
women abusing their husbands and according to the ministry’s statistics about domestic violence, %54 of the violence is done by
husbands to their wives. %7 is done by wives
to their husbands. %12 is violence of parents
against their children. %6 done by children
against their parents. %5 between siblings.
%16 others.
Another statistics done by the Ministry of
Planning, says that %69.5 of women are forbidden from seeing her relatives. %47.9 of
women are beaten up because they got out
of their homes without taking permission
from their husbands and %44.3 of them are
because of not doing what her husband said.
(Source:
https://moi.gov.iq/index.

php?name= Pages&op=page&pid=111
https://www.noonpost.com/content/36786)
According to DW and Iraqi Women Rights
Organization, article 41 of Law of Sanctions
says that the punisment of a man who physically hurts a woman in the name of cleaning
the family honor is reduced. Article 409 reduces the punishment down to three years
if he catches any family member who is a
woman in a nonmarried relationship and he
beat her to death or murdered her right away.
Article 398, rapists and sexual assaulters don’t
get arrested if they marry the victim. Article 9
of Law of Personal Affairs, a marriage is illegal if the woman doesn’t permit, but if there
was sexual intrecourse, the marriage is legal.
Article 25 of law of Personal Affairs, a man
can leave his wife without divorcing her up to
two years and they will still be married.
Despite article 14 saying that discrimination
is forbidden between any gender, ethnicity,
religion or belief, there is no article about punishing the husband if he cheats. If someone
witnesses violence outside the family, whether it’s a relative, neighbor or even organizations, they have no right to report it to the
police because only the victim can do that
even thought the victim can be a child or a
person who gets their cell phones taken away
and not able to get out of the house. These
laws are the clear examples of the wrong and
unfair articles of the constitution and must
immediately be removed and replaced by the
anti-domestic violence law considering that
%46 of Iraqi women are victims of violence
and one third of them are victims of physical
and sexual abuse and %75 of them are scared
to inform the law in fear of more violence.
Therefore, our hope is that these women
at least have the law supporting them and
they’re most likely able to raise their voices
because the law isn’t wrecking homes. Violence, war and terrorism is wrecking homes
and wrecking the society.
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Unrepresented People in
the United Nations

UNPO

Iraqi Turkmen
STATISTICS
Population: around 3 million
Language: Turkish
Capital: Kerkuk
OVERVIEW
The Iraqi Turkmen are a community of around 3
million, predominantly present in the Iraqi provinces of Mosul, Erbil, Kerkuk, Salahaddin and Diyala, Baghdad and Wasit. They represent the third
largest ethnic group in Iraq (13% of the population) and, since 29 July 2012, they are officially
recognized by the Iraqi Parliament as one of the
three main ethnic components of the country’s population. Kerkuk is considered by the Turkmen as
their capital city. This area, within the ‘Turkmeneli’ region of Iraq, produces nearly 20% of the Iraqi
and 2.2% of the world’s petroleum. The Turkmen
region has large natural resources such as oil, gas
and Sulphur. In addition, there is an abundant
production of wheat and cotton. However, the national Government in Baghdad and the Kurdistan
Regional Government (KRG) constantly fight for
the control of the oil-rich city, which has harbored
for centuries a diverse population including Arabs,
Kurds, Turkmens and Christians. The Turkmens
are distinct in language and culture from both their
neighbours, the Arabs and Kurds. Yet, the Turkmens are continuously denied political rights and
systematically face attempts to assimilate them in
the Kurdish or Arab identity.
CURRENT ISSUES
On 17 March 2014, an official of the Iraqi Turkmen Front (ITF) was shot dead. In consequence
of the killing, the head of the ITF called on the
Iraqi government to offer protection to Turkmen
lawmakers. According to him, the attacks on ITF
members had the aim to scare Iraqi Turkmens.
On 30 April 2014, legislative elections took place
in Iraq. In the multi-ethnic province of Kirkuk,
the election campaigns caused disputes, as Kirkuk is home to a number of different ethnicities,
and as the elections would show ‘who really owns
this troubled province’. Due to the disputes, there
were tensions between the political candidates and
consequent physical violence between supporters.
During the last general elections in 2010, the Iraqi
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Turkmen won two out of twelve seats, while the
Iraqi Kurdish parties won six, and the Sunni Muslim Arabs four.
After the 2014 elections, the leader of the ITF,
Arshad Al-Salihi, felt that the elections had run far
from smoothly for the Iraqi Turkmen. He claimed
that members of the community had to face severe
impediments to get to the polling stations. According to Al-Salihi, the day before election-day there
were severe explosions in Turkmen areas. The aim
of these explosions was to intimidate Turkmens
and to discourage them from voting. This resulted
in a very low turnout at the election, as most people were afraid to leave their homes.
Furthermore, in 2014, after months of displacement, Iraqi Turkmen families returned to their
destroyed homes. In the same year, the Iraqi Ministry of Immigration and Migrants recorded ten
thousand internally displaced persons. This was
a result of the tragic march of the Islamic State,
which started its attacks on the northern province
of Mosul earlier that year.
Iraqi Turkmens have had many issues as a result of
the IS in 2014). In September 2014, Nahla Sallamah, an Iraqi Turkmen Member of Parliament, alleged that at least 350,000 Iraqi Turkmen refugees
were facing starvation as consequence of the repeated IS offensives. Sallamah stated that the Turkmen refugees were in danger of starvation because
the government failed to financially support them.
The Iraqi Turkmens have been widely targeted by
the IS, as they are one of the largest ethnic minority group in Iraq.
In February 2015, ISIS militants have kidnapped
450 Turkmen civilians in Iraq. Moreover, in the
summer of 2014, ISIS militants have kidnapped
hundreds of civilians. These include Turkmen and
Yazidi girls, whose fate remains unknown.
However, there was also some positive news in
2014. In November, in fact, the Turkmen language
has been declared as one of the official languages
by the Parliament of the Kurdistan Regional Government (KRG), in addition to Arabic and Kurdish. The law applies to all areas where the Turkmen population exceeds 20 per cent.
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زاهد البياتي

رحيل حسين شهباز اماملي
استاذ اللغة التركية وصاحب اثمن
دكتوراه في اللهجة التركمانية
غادرنا الى جوار ربه بصمت وهدوء واحد من
الشخصيات التركمانية النزيهة  ،التي تشرفت
بالعمل معها ،حينما كان مديرا لقناة توركمن
ايلي الفضائية ،و كنت فيها عضوا بمجلس
ادارتها .الدكتور حسين شهباز االماملي استاذ
اللغة التركية في جامعة بغداد انتقل بعدها الى
جامعة كركوك كرئيس لقسم اللغة التركية.
وكان حسين شهباز قد حصل على شهادة
البكالوريوس من جامعة انقرة ،فيما حصل
على شهادة الدكتوراه من جامعة اسطنبول عن
اطروحته “اللهجة التركمانية الكركوكلية”
والتي يعتبرها البروفسور ماهر النقيب “اثمن

اطروحة دكتوراه في اللهجة التركمانية”|.
ترك البكتاشي المعاصر حياة المدن في
األعوام األخيرة ،هاربا من ضجيجها ،مترفعا
عن مادياتها مبتعدا عن نفاقها االجتماعي
وتنافس اغلبية شخوصها المحموم على
المناصب! زاهدا بعيشه مترفعا عن الصغائر
الئذا ببيته الذي بناه على مقربة من مقام زين
العابدين عليه السالم لشعوره باالمان والسكينة
قرب امامه الزاهد مثل الرومي والتبريزي
ونسيمي ،وودع الحياة دون ضجيج تاركا
وراءه زوجة وولدين “ أفشين و علي” راحال
عن الدنيا الى جوار ربه ،وبقيت خصال
اخالقه في التواضع والبساطة والصدق
ونظافة القلب ونزاهة اليد وصفاء الوجدان في
الزمن الرديء قصصا جميلة عالقة في الروح
وحكايات تتردد على السنة زمالئه واصدقائه
وتالميذه ،تأبى الذاكرة مغادرتها ...اسكنه هللا
تعالى فسيح الجنات الرحمة على روحه .
تنويه واعتذار
ورد في الصفحة  57من عددنا المرقم ()86
الصادر بتاريخ نيسان – حزيران 2020
المتضمن مقال (شهداء العراق في الحرب
العالمية األولى في ضوء الوثائق العثمانية)،
اسم كاتب المقال بانه (نجات كوثر اوغلو)،
في حين ان البحث يتناول تقييما اع ّده األستاذ
«اوميد يشار» حول الكتاب الذي أصدره
الكاتب «نجات كوثر اوغلو” ،ولذا فاننا نعتذر
من القارئ الكريم ومن االستاذين الكريمين
«اوميد يشار» و «نجات كوثر اوغلو» عن
هذا الخطأ.
(قارداشلق)
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بذل االستاذ الباحث حبيب الهرمزي جهودا
كبيرة في الوصول الى وقائع محاكمات
المجرمين الذين ارتكبوا االعمال التي يندى لها
جبين البشرية،من قتل وتعذيب وسحل وتقطيع
اوصال االبرياء ،ويورد الباحث جلسات
المجلسين العرفيين العسكريين والقرارات
الصادرة منهما ،وال شك ان مرور اكثر
من ستين عاما على وقوع المجزرة واعمال
المجلسين كان يضع شتى العراقيل في سبيل
الوصول الى هذه الوثائق ،كما ان وقوع اعمال
التخريب والنهب والسلب التي وقعت في بغداد
في عامي  1991و 2003وما بعدهما زاد في
االمر صعوبة اضافة الصعوبات ،ومع ذلك ،فقد
تم العثور على مجموعة من محاضر الجلسات
ولم يتم العثور على محاضر جلسات اخرى،
والشك ان سرد جميع وقائع هذه المحاكمات
والقرارات الصادرة بشانها قد يستغرق عددا
من المجلدات ومن ثم تم نشر مقتطفات من تلك
الوقائع والقرارات التي تكفي العطاء صورة
كاملة عن مجرى المحاكمات .ويورد الباحث
جوانب من محاكمة الرؤوس المدبرة والمنفذة
لمجزرة كركوك ومطالعات االدعاء العام
وشهادات الشهود ثم يورد قرارات الحكم،
واستغرقت تفاصيل المحاكمات واالستماع
الى افادات الشهود ومطالعات االدعاء العام
وافادات المتهمين وقرارات الحكم الصفحات
( 308ـ  )432واستمرت محاكمة المتهمين
مدة تربو على عام واحد ،غير ان احكام
االعدام لم تنفذ ،وبقي المدانون في السجن
حتى تاريخ  22حزيران من عام  1963اي
بعد االطاحة بعبد الكريم قاسم الذي جرى ضده
بتاريخ  8شباط 1963وتم نصب المشانق في
ثالثة مواقع رئيسة في مدينة كركوك وقوبل
القرار باالمتنان والبهجة وباالخص من ذوي
الشهداء واقربائهم ومحبيهم ،واصدر الحاكم
العسكري العام للمنطقة الشمالية بيانا رسميا
بعد تنفيذ احكام االعدام يتضمن تنفيذ هذه
االحكام واسماء()28مجرما.
ويتطرق الكتاب الى حوادث االنتقام من
المجرمين الذين افلتوا من العقاب ،وينهي
المؤلف القدير االستاذ حبيب الهرمزي كتابه
القيم بتقييم وخاتمة ،مبينا ان الهدف الرئيس
الرتكاب المجزرة كان القضاء على التركمان

تمهيدا لفتح الطريق امام اقامة دولة كردية
ومقرها كركوك ،كما يورد جوانب من تقرير
الهيئة التحقيقية المتضمن لجملة من الحقائق
المهمة .وضم الكتاب ملحقا بصور شهداء
مجزرة كركوك.
اعتمد المؤلف في اعداد هذا الكتاب القيم على
مجموعة من المصادر والمراجع باللغتين
العربية والتركية وقد طبع الكتاب من مؤسسة
وقف كركوك في استانبول عام  2020ويقع
في ( )495صفحة و طبع طباعة انيقة جميلة
ونشر في الغالف االمامي صورة لقلعة
كركوك.
ولم يكن الهدف من تاليف هذا الكتاب (كما
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب) اثارة
الضغائن واالحقاد بل ان الهدف هو تسجيل
وقائع حدث اليم حررت اسطره المفجعة في
سجل التاريخ ،ليتعظ بها كل االطراف وليعلم
الجميع ان ليس بمقدور اية جهة سياسية ان
تمحى مكونا معينا من الوجود وان خالفها في
االعتبارات السياسية او وقف حجر عثرة امام
اهدافها القومية او الفكرية او السياسية .والحق
ان المؤلف القدير الحبيب الهرمزي قد عانى
الكثير في سبيل اعداد مسودات هذا الكتاب
القيم وجمع الوثائق وتدوين فادات الشهود
والمعاصرين لالحدث،نظرا لقلة المصادر.
ونحن نقول عن ثقة بان هذا الكتاب سيسد
فراغا في المكتبة التركمانية ،كنا نعاني منه،
فبارك هللا في جهود استاذنا الفاضل الحبيب
الهرمزي ،وعلى جهده العلمي الواضح
والبارز ،حيث لم يترك شاردة وال واردة عن
احداث المجزرة وما قبلها وما بعدها ،وعرض
اآلراء واالفكار بكل موضوعية وتجرد،
وباسلوب جميل ورشيق ،ومما الشك فيه ان
من الضروري طبع نسخ كافية من هذا الكتاب
لكي يكون في متناول كل تركماني وفي مكتبة
كل بيت عراقي وكل من يهتم بتاريخ العراق
والمنطقة.
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(شارك البعض من منتسبي واعضاء الحزب
الديمقراطي الكردستاني (حزب الباراتي)
بدورهم في هذا الحادث).
اما الكاتب (وريا الجاف) ،فقد كتب ان دماء
تركمانية بريئة قد اريقت في تلك االحداث
وكثير من االبرياء كانوا ضحايا لتلك
المجزرة ..صحيح ان الحزب الشيوعي دخل
تلك االحداث وشارك فيها مشاركة فعلية ،غير
انه وللحقيقة والتاريخ ،ان ذلك لم يكن بقرار
من اللجنة المركزية للحزب في بغداد وال
بقرار من مكتب اللجنة المحلية للحزب في
كركوك.
اما (امين شوان) ،فأنه يستعرض االحداث
التي سبقت المجزرة ،واالعمال التي ارتكبت
فيها .ويفهم مما كتبه القاء اللوم على التركمان
في كل ماحدث .اما الدكتور ( نوري طالباني)،
فقد كتب ان الفترة التي امتدت بين آذار 1959
الى حزيران من العام ذاته كانت قاسية بالنسبة
لقادة التركمان ،ألنهم تعرضوا خاللها الول
مرة الى االضطهاد من السلطة من اعتقال
وابعاد ،وخالل الفترة ذاتها هيمن اعضاء
الحزب الشيوعي في كركوك على التنظيمات
واالتحادات المهنية والشبابية والنقابات،
واستطاعوا التغلغل في صفوف القوات
المسلحة.
ودافع (عبد الفتاح البوتاني) عن االسماء
الواردة في قائمة االتهام باعتبار أنه كان
وراءها دافع شخصي..فتأمل؟
ثم يورد الباحث القدير االستاذ الفاضل حبيب
الهرمزي صفحات مما كتبه مجموعة من الكتاب
والمؤلفين الشيوعيين عن احدث المجزرة ،ومن
ابرز ما ورد في هذه الكتابات ،ان الشاعر (بدر
شاكر السياب) كتب في مؤلفه (كنت شيوعيا)
ان هؤالء الذين تحاكمهم المجالس العرفية اليوم
بسبب ما رتكبوه من جرائم في احدث كركوك
،ليسوا في الحق االضحايا الحزب العميل ،فهو
الذي اوعز اليهم بان يهاجموا ويقتلوا ويسحلوا..
حتى اذا وقعوا في الفخ انسحب الحزب وراح
يلقي المواعظ ويشجب المؤامرات ويدعو الى
وحدة الصف العربي.
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ونقرأ أيضا في الكتاب اعترف (عدناتن
جلميران) عضو اللجنة المحلية للحزب
الشيوعي اثناء محاكمته عام  1963المتضمن
(في رأيي ان ابرز الجرائم التي نتحمل نحن
الشيوعيين مسؤوليتها الكاملة مجزرة الموصل
ومذبحة كركوك).
اما (سالم عادل) القيادي الشيوعي ،فنجد انه
قد قال في مقابلة صحفية (ان ما حدث في
كركوك وما تعرضت له مسيرة الذكرة االولى
لثورة تموز فيها،لم يكن غير عدوان آثم دبره
عمالء شركة النفط وقوى الر ّدة في المدينة).
ويدافع (محمد عزيز) السكرتير السابق للجنة
المركزية للحزب الشيوعي العراقيعن الحزب،
ومع ذلك فإنه يقول( :ان لجوء بعض الجماهير
المتاخرة سياسيا الى اساليب السحل وتعذيب
الموقوفين ونهب الممتلكات والتجاوزات على
حقوق وحريات بعض المواطنين االبرياء
هو اسلوب اليجمعه جامع مع الكفاح الثوري
الموجه ضد اعداء الجمهورية ،وهو على
النقيض تماما من االهداف النبيلة لحركتنا
الوطنية) ،ولم نجد فيما يقوله ادانة لالعمال
البريرية والبشعة المرتكبة بحق التركمان،
وانما عبارات المعنى لها .
ويقول (زكي خيري) عضو اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي (ان بعض التركمان
كانوا هم الضحية كما كان بعض القوميين
االكراد هم االداة ،وصرع العشرات ووقع
الحزب الشيوعي في الفخ) ،علما بان جريدة
(اتحاد الشعب) شرعت قبل التحقق في الكارثة
فاستحسنت ما جرى في كركوك باعتباره
عقابا عادال لعمالء شركة النفط .
وكتب (محمد علي محي الدين)( :لقد جرى
تضخيم االحداث ،وفبركة وقائع لم تقع
اطالقا) .فماذ تتوقع من انسان اعمى هللا بصره
وبصيرته.
ونكتفي بهذا القدر من عرض كتابات وآراء
المدافعين عن االعمال الهمجية التي ارتكبت
في مجزرة كركوك.
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واالجنبية حول المجزرة ،ويستعرض المؤلف
مواقف االحزاب و آراء المؤلفين والباحثين
حول احداث المجزرة والجهات المتورطة
في ارتكابها ،فالحزب الشيوعي وقف في
االيام االولى التي تلت المجزرة موقفا دفاعيا
يضع وزر االحداث على الجهات االستعمارية
والموتورة والحاقدة ،ثم اعتبر ما حدث في
كركوك اندفاعات خاطئة ،واقر مسؤول
اللجنة الحزبية للحزب الشيوعي آنذاك بحدوث
انتهاكات واعمال تصفية ضد التركمان،
وحاول تصغير حجم الحدث والتقليل من
اهميته ،ولم يصدر أي تصريح من االحزاب
الكردية يتضمن تنديدا للفضائع التي ارتكبت
خالل ايام المجزرة ،وتباينت آراء الكتاب
الفكرية وآرائهم
والباحثين واتجاهاتهم
السياسية حول الموضوع ،فالكتاب التركمان
يشجبون الحادث باعتبارهم الضحية التي نالت
اكبر االذى منه ،اما الكتاب والمؤلفون العرب،
فقد القى (الكاتب حنا بطاطو) اللوم المباشر
بوضوح على عاتق االكراد المتزمتين ذوي
الميول المختلفة ،وأفاد بأن من االمور ذات
المغزى ان كل الذين افيد بسقوطهم رسميا،
وعددهم ( )31باستثناء  3منهم ،وكل الجرحى
الـ ()30وباستثناء ( )6منهم كانوا من
التركمان ،وان كل المدانين بالتطرف والذين
اعدموا في (/22حزيران )1963/باستثناء
( )4منهم كانوا اكرادا.
وكتب الدكتور ايمن الهاشمي مقاال بعنوان
(مجازر الشيوعيين في الموصل وكركوك ..
تاريخ دموي يأبى النسيان) جاء فيه( :في تموز
عام  1959ارتكب الشيوعيون ابشع مجزرة
بحق التركمان في مدينة كركوك) .ويستعرض
الكاتب تفاصيل االعمال االجرامية المرتكبة
بحق التركمان.
وورد في مقال الكاتب (منذر الموصلي)
انه :كانت احداث كركوك فاجعة نال منها
السكان اذى كبيرا في االرواح والممتلكات).
ويذكر الدكتور(مصطفى شاكر سليم) تفاصيل
االعمال االجرامية البشعة التي ارتكبت بحق
التركمان .وبين الدكتور(ابراهيم خليل العالف
) ان االعمال االجرامية التي ارتكبت في
الموصل وكركوك كانت تهدف الى تغيير

هوية هاتين المدينتين ،وتركت جروحا التزال
تنزف الى يومنا هذا ،اما (الدكتور عبد الحسين
شعبان) فقد كتب بخصوص مجزرة كركوك
مبينا انه :ال تزال آثارها باقية لحد االن بل
تؤرق ذاكرة التركمان والذاكرة الحقوقية
واالنسانية بشكل عام .والمآساة المروعة في
حينها كانت تستوجب والتزال ،رد االعتبار
للضحايا االبرياء وعوائلهم وتخليدهم وابقاء
الذاكرة حية ،واعتذار رسمي من الذين يتحملون
المسؤولية المباشرة او غير المباشرة ،بمن
فيهم من تواطأ وسكت واخفى المعلومات ولم
يقدمها في حينه للسلطات ،مع تقديم تعويض
مناسب بعد جبر الضرر المادي واالدبي.
ونقرأ اقوال الكاتب (صبري طرابية) الذي
يقول( :ان من السذاجة ان يعتقد البعض ان
تدمير المقاهي والمسارح واالندية ودور
السنما العائدة للتركمان كان عمال عفويا ،ولم
تكن مجزرة كركوك مجرد احدث عابرة راح
ضحيتها مجموعة من المواطنين التركمان ،بل
كانت عمال مدبرا مخططا له ،ونفذته العصابات
الكردية بالتعاون مع جماعات الفوضويين من
اعضاء الحزب الشيوعي العراق تحت سمع
وبصر حكومة عبد الكريم قاسم التي ارادت
لالحداث ان تسير سيرها المرسوم ،وقد ارادت
تلك العصابات ان توقع الخوف والرهبة في
نفوس التركمان لدفعهم للرحيل عن كركوك).
اما (حامد الحمداني) فقد كتب ،ان احداث
كركوك لم تكن اال مؤامرة دبرتها القوى
الرجعية المعادية لثورة  14تمو ومسيرتها،
والشك ان اآلناء ينضح بما فيه.
ويتحدث (الدكتور هادي حسن عليوي) عن
المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الكريم
قاسم والذي شجب فيه االعمال البريرية التي
ارتكبت بحق التركمان االبرياء ،ويستعرض
الدكتور( سيف عدنان) االحداث التي سبقت
المجزرة ،ويبين ان االكراد من الشيوعيين
تورطوا في احداث المجزرة.
وبالنسبة للكتاب والمؤلفين االكراد ،فقد ورد
في إجابة رئيس جمهورية العراق األسبق
جالل الطالباني على سؤال عن المجزرة انه
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ان هناك مذكرة مقدمة الى الحاكم العسكري
حول احداث المجزرة موقعة من المحامي
حميد مجيد الكنزي والمحامي حبيب الهرمزي
والعقيد المتقاعد شاكر صابر الضابط (رحم
هللا من توفاهم هللا واطال عمر من هو على
قيد الحياة).
ويتساءل المؤلف عما اذا كانت المجزرة
عفوية ام كانت مدبرة سلفا ،وبعد استعراض
االراء التي قيلت بهذا الصدد ،ينتهي الى القول
بانها كانت مؤامرة مدبرة سلفا ،ويتطرق الى
االشرار الذين ارتكبوا جرائم بشعة وقاسية
لم تالفها البشرية ،ويستعرض في مقابل ذلك
نماذج من االخيار من ابناء المدينة من غير
التركمان ،الذين حافظوا على ارواح العديد
من األبرياء .ويورد الكتاب نص عريضة
الرؤوس المدبرة للمجزرة المقدمة الى عبد
الكريم قاسم بتاريخ  25نيسان  1960مطالبين
اطالق سراحهم وكيل التهم الجزاف للتركمان،
ويناقش الكتاب موضوع اعتذار من ارتكب
اعمال المجزرة ،ونرى ان االعتذا ر عن
بشاعة هذه الجرائم المفجعة التي ارتكبت
بحق التركمان ،ال يفيد واليجدي ما دامت
تفاصيل الجرائم واضحة وجلية وعرضت
على المحكمة التي حكمت بالعدل وبالقصاص
من القتلة والمجرمين ،ثم ان االعتذار الصريح
اعتراف بارتكاب الفعل الجرمي البشع ،وهو
ادانة صريحة لمرتكب الفعل الجرمي الذي
اتسم ببالغ القسوة والعنف ،واليمكن ان يصدر
مثل هذا الفعل عن انسان سوي ،وانما صدر
عن نفس شريرة قاسية حاقدة متسمة بالسادية،
ال تستحق الحياة.
ويورد المؤلف انه تكريما لشهداء التركمان في
المجزرة ،فقد اقيم تمثال للشهيد عطا خير هللا
وللشهيد صالح الدين آوجي في ميادين رئيسة
في مدينة كركوك تخليدا لذكرى جميع شهداء
المجزرة.
وفي الفصل الرابع يبين المؤلف الفاضل موقف
عبد الكريم قاسم من المجزرة ،ويطرح جملة
تساؤالت حول الموضوع ،ومنها  :لماذا انحاز
عبد الكريم قاسم الى صفوف الشيوعيين ،ولماذا
تخلى عنهم ،ويحلّل شخصية عبد الكريم قاسم
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وتطور االحداث في العراق وخطابه في كنسية
مار يوسف في بغداد والمؤتمر الصحفي له،
حيث هاجم من قام باعمال المجزرة ،ويطرح
تساؤال حول من اخبر عبد الكريم قاسم بوقوع
المجزرة ،وكيف تم ايقاف الجرائم ،واألقوال
المختلفة حول هذين الموضوعين ،وموقف
عبد الكريم قاسم من عائلة الشهيدين عطا
واحسان خير هللا.
وضمن الجهود العلمية التي بذلها االستاذ
الباحث حبيب الهرمزي ،فإنه دون افادات
( )36شاهدا من شهود المجزرة ،وهم من
مختلف فئات المجتمع ،وبينهم عميد ركن
متقاعد ودكتور في التاريخ وطبيبة اسنان
واستاذ جامعي وطبيب وابن اخت احد الشهداء
وحقوقي ورجل اعمال وضابط متقاعد
واشقاء احد الشهداء واستاذ متقاعد وكاتب
وصحفي ومحام ومدير مدرسة وموظف
متقاعد واقارب العديد من الشهداء.
ثم يستعرض تقارير الهيئة التحقيقية الموفدة
الى كركوك حول احداث المجزرة ،وانجزت
الهيئة جرائم القتل وعددها ( )31والشروع
بالقتل وااليذاء وانتهاك حرمة ملك الغير
والسلب والنهب والحرق واالتالف وجرائم
اخرى لها عالقة باالعتداء على الحق العام
والدعاوى المتعلقة بالسب والشتم والتهديد
واكمال التحقيق في حوادث كركوك ،ويبين
ان الهيئة التحقيقية اطلعت على تقارير الفرقة
الثانية ومديرية االمن العامة ومديرية شرطة
كركوك ومديرية امن كركوك ،ووصفت
تقارير الهيئة التحقيقة الحالة في كركوك قبل
احتفاالت  14تموز والوضع العام في المدينة
ووضع القطعات العسكرية في كركوك
وكيفية وقوع الحوادث والجرائم التي ارتكبت
في الحوادث واالسباب التي ادت الى وقوع
الحوادث وارتكاب الجرائم.
ونجد في الكتاب نص تقرير مدير شرطة
كركوك وتقرير مدير االمن العام الى الحاكم
العسكري العام بتاريخ  21تموز وتقرير
وزارة الداخلية ،كما نقرأ فيه االصداء
الدولية للمجزرة وتقارير السفارات والجهات
االجنبية ،وتعليقات الصحف العراقية
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ايام المجزرة ،والتزمت الصمت التام في
هذا الموضوع .ويتحدث الكتاب عن تفاصيل
استشهاد المرحومين عطا خير هللا وشقيقه
الدكتور احسان خير هللا ،واستشهاد الطفلة امل
بنت المختار فؤاد،واستشهاد الشقيقين صالح
الدين ومحمد آوجي.
خصص المؤلف الفاضل الفصل الثالث للحديث
عن مآسي التركمان بسبب المجزرة ،مبينا
النتائج السلبية الفادحة للمجرزة ،ومن أهمها
 :اصابة الشعب التركماني في العراق بنكسة
بالغة لم يشهدها من قبل مطلقا ،فلقد فقدت
مئات العوائل معيلها ،وافتقد االطفال آباءهم،
وافتقد االباء واالمهات فلذات اكبادهم ،وراح
العشرات من الشباب ضحية لهذه المؤامرة
الخبيثة ،وفقد المجتمع خيرة رجاالته وزعمائه
وقادته وكوادره النشيطة ،فالقائمون بتخطيط
وتنفيذ المجزرة استهدفوا بشكل خاص هذه
الشريحة من المجتمع ،كما فسدت العالقات
االجتماعية مع غير التركمان ،واصاب
الجمود والتدهور االعمال والمهن والتجارة.
واضطرت المئات من العوائل التركمانية
امام هذا الواقع المضطرب وعدم االستقرار
االجتماعي والمهني ،الى الهجرة من كركوك
الى سائر مدن العراق ،طلبا لالمان والرزق
والطمانينة ،واضحى عدد من مناطق او احياء
العاصمة بغداد كاالعظمية وراغبة خاتون
وغيرها ذات تركيب سكاني تركماني واضح.
اما النتائج االيجابية للمجزرة (ان صح
التعبير) ،فقد كان ألنباء المجزرة صدى
واسع في االوساط المحلية والدولية ،ونقلت
وكاالت االنباء والصحف واالذاعات الدولية
اخبار المجزرة ودوافعها والكوارث التي
تسببت فيها بالكثير من التفصيل ،وادى ذلك
الى تكوين رأي عام عالمي يندد باالفكار
الشيوعية التي كانت احداث المجزرة نذيرا
بانحسارها ،وقوبلت المجزرة بالرفض القاطع
من لدن الرأي العام الداخلي في العراق ،وكان
من النتائج ايضا اطالع الرأي العام العراقي
والعربي والعالمي على الوجود التركماني في
العراق ومواقفهم الوطنية ،وتعاطف الشعب
العراقي بكافة تياراته القومية واالسالمية
والليبرالية مع التركمان ازاء موقفهم المشرف

في الوقوف بوجه االفكار الشيوعية وتقديمهم
شهداء وضحايا من اجل ذلك ،وزاد الشعور
القومي بالمواطنة التركمانية نتج عن ذلك تجمع
الشخصيات التركمانية والشباب النازحين من
كركوك وسعيهم في تاسيس منظمة في بغداد
تجمع شملهم وتهتم بامورهم الثقافية ،وهكذا
تم تاسيس (نادي االخاء التركماني)عام 1960
الذي اخذ على عاتقه االعتناء باالمور الثقافية
واالجتماعية للتركمان ،والذي صدرت عنه
(مجلة االخاء/قاردشلق) الثقافية واالدبية
الشهرية التي استمرت باداء رسالتها هذه حتى
عام  1977عندما استولى عليها وعلى النادي
زمرة من البعثيين لحين عودتهما الى احضان
الشعب التركماني بعد عام .2003
يناقش المؤلف مناقشة علمية العدد الحقيقي
لشهداء التركمان ،وبعد استعراض ما قيل
حول الموضوع وبنتيجة التمحيص والتدقيق
يصل الى نتيجة مفادها ان عدد الشهداء هو
( )27شهيدا ويورد اسماء الشهداء التركمان،
كما يورد قائمة باسماء الجرحى وعددهم ()65
جريحا ،اما المصابون بجروح خفيفة فعددهم
( )72جريحا ،ويضم الكتاب أيضا قائمة
باسماء المتضررين ماديا ومبالغ الضرر،
وتضم القائمة في هذا المجال أسماء ()325
متضررا .ويستفاد من هذه القائمة ان من بين
المتضررين كان هناك شخصان متضرران
من العرب و( )10من المسيحيين اكثرهم من
اآلثوريين ،والباقي من التركمان ،ولم يتقدم
اي مواطن من القومية الكردية بطلب يتضمن
تضرره ماديا خالل االحداث ،وهذا ابلغ دليل
على تحديد هوية القائمين بالمجزرة.
تضمن الكتاب أيضا نص المذكرت المقدمة
من التركمان الى الجهات المسؤولة بصدد
احداث المجزرة ،مع تقديم االدلة الثبوتية
حول كون المجزرة مؤامرة مدبرة من الجبهة
الوطنية الشيوعية ،واالدلة الثبوتية حول
تعاون بعض وحدات الجيش مع افراد الجبهة
الوطنية الرتكاب المجزرة ،وانها مؤامرة
مدبرة من االنفصاليين والفوضويين ،وبينت
المذكرات كيفية معالجة الموقف واستتباب
االمن ،وهذه المذكرات موقعة من المرحومين
(شاكر صابر الضابط وتحسين رأفت) ،كما
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تقريض كتاب

اوميد يشار

مجزرة كركوك تموز 1959
لمؤلفه  :حبيب الهرمزي
بالرغم من مرور اكثر من ستين عاما على
احداث المجزرة الرهيبة ( 14ـ  15ـ  /16تموز
عام  )1959التي ارتكبت بحق التركمان ،فقد
بقيت جوانب عديدة من هذه االحداث غامضة او
مبهمة ،ولم يتص ّد لكتابة هذه االحداث المفجعة
وما سبقتها من احداث وما تلتها من تطورات،
اال النزر القليل ،الذي اليشفي الغليل ،ويجيب
على كثير من التساؤالت ،وبمرور الزمن
يتسرب النسيان الى الذاكرة ،ويتوفى اكثر
الشهود ،ومن عاصر تلك االحداث المؤلمة.
وحسنا فعل االستاذ الباحث الفاضل (حبيب
الهرمزي) بتكريس جهده لسنوات خلت
إلعداد اوليات كتاب للحديث عن المجزرة
واحداثها ،ودرسها در اسة وثائقية وتفاصيلها
التي تمخضت عنها مع بيان االصداء المحلية
والدولية لها .بدأ الكتاب بسرد ابرز االحداث
التي سبقت المجزرة ووضع التركمان في

العهد الملكي ثم العهد الجمهوري ،ثم يورد
تفاصيل احداث المجزرة التي استمرت ثالثة
أيام (تموز  )1959والتحرشات التي صدرت
من جهات تضمر الشر للتركمان المسالمين،
واجراء تغيير ديمغرافي لتركيبة السكان
ضمن قائمة اعدت مسبقا باالسماء ،بهدف
القضاء عليهم .ولم يتورع منفذو المجزرة عن
ربط العديد من هؤالء الضحايا بالحبال الى
سياراتهم وسحلهم في الشوارع وهم احياء
الى ان قضوا نحبهم ،فعلّقوا جثث معظمهم
على اشجار الكالبتوس الكائنة مقابل نادي
الضباط آنذاك ،وتم دفن جثث الضحايا في
مقبرة جماعية قرب الطريق المؤدي الى
السليمانية ،وكان البعض منهم ال زالوا احياء
عند دفنهم ،وعمد القائمون بالمجزرة الى
حرق وتخريب المئات من اقواس النصر التي
نصبها التركمان في مختلف شوارع المدينة،
والى نهب وحرق وسرقة عشرات المحالت
التجارية والمخازن والدكاكين ودور السكن
وتخريبها ،وتخريب بعض من دور السينما
باطالقات مدافع الهاون عليها ،واطالق نيران
المدافع على الدور السكنية في القلعة .وقد هجم
الجناة على القلعة واجبروا االهالي على اخالء
منازلهم والنزول من القلعة الى احياء المدينة
االخرى لاليهام بأن التركمان معتصمون
في القلعة وانهم يدبرون مؤامرة يقومون
بها ضد الجمهورية .واستمرت اعمال القتل
والسلب والنهب ثالثة أيام ،ولم تتوقف اال
بعد ان وصلت القوات العسكرية القادمة الى
كركوك والتي تولت نزع سالح الجناة واعتقال
المخططين للمجزرة ومنفذيها.
يستعرض المؤلف في كتابه الذي صدر مؤخرا
موقف الحزب الشيوعي والقيادات الكردية من
المجزرة ،مبينا انه لم يصدر اي تصريح او
تقرير من القيادات الحزبية والكردية يتضمن
تنديدا او ادانة للجرائم التي ارتكبت خالل
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Mahmut Nedim KERKÜK

Bu yüzden yayımladığı iki şiir kitabında Kerkük’ün
ve Musul’un, kendi ifadesi ile Cenup Türklerinin
Türkiye’den koparılması üzerine coşkulu ve duygulu şiirler yazmıştır. İkisi de eski harflerle basılan bu
şiir kitapları, “Enin” ve “Nazlı Yurt” başlıkları ile
yayımlanmıştır. Bu çalışmada Mahmut Nedim’in iki
şiir kitabı yeni harflere çevrilmiş, ayrıca eski harflerle
basılmış olan kitapların tıpkıbasımları da verilmiştir.
Bu çalışmada ayrıca M. Nedim’in hayatı bilinmeyen
yönleri ile ayrıntılı biçimde ele alınmış ve böylece biyografisi sağlıklı biçimde ortaya konmuştur.

Mahmut
Nedim
KERKÜK

ENİN ve NAZLI YURT

Kerkük’ün yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri
olan Mahmut Nedim, Osmanlı dönemi ile Cumhuriyetin ilk yılları arasında geçen sıkıntılı ve buhranlı
bir devirde yaşamıştır. Doğduğu topraklardan ayrılması ile büyük acılar yaşamış ve baba ocağına olan
özlemi ölümüne kadar dinmemiştir. Birinci dünya
Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye yerleşen M. Nedim,
özlediği yurdu ile ilişkisini sürdürmek için “Kerkük”
soyadını almıştır.
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Yeni çıkan kitapları
Kerkük Vakfı’ndan isteyiniz.
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