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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Ülkeler Parçalanarak
Güçlenmez II
Irak’ta 2003 işgalinden sonra halk, ülkede artık
demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı
bir rejimin kurulması ümidine kapıldı. Yıllarca dikta rejimi altında inleyen halkın da zaten
bundan başka bir beklentisi yoktu. Bu noktada atılması gereken ilk adımlar, ülke yönetimine el koyan işgal güçlerinden bekleniyordu.
İlk adımların doğru atılması, doğru ve sağlıklı
sonuçların doğurmasına yol açacaktı. Fakat ne
yazık ki beklentileri karşılayacak olumlu gelişmeler yaşanmadı.
Öncelikle ülke yönetimini demokratik biçimde yürütecek ekiplerin ortaya çıkmasına fırsat
verilmesi yerine, etnik ve mezhep ayrımcılığına
teşne olan kutuplarla iş birliği yapıldı. Irak’ın
bütünlüğünü, güvenliğini, huzur ve birliğini arzulayan vatansever şahsiyetler dışlandı. Ülkede
yıllarca sürecek çekişme ve anlaşmazlıkları daha
da derinleştiren ayrılıkçı eğilimlere fırsat verildi.
Böylece meydan intikamcı ve kinci mihraklara
bırakıldı. Ülkede fitne, fesat, hırsızlık, yolsuzluk, terör, gasp ve her türlü yasa dışı uygulamaların yapılmasına zemin hazırlayan bir düzen kuruldu. Ülkede devlet tarafından güven ve
huzur sağlanmadığı için, toplu göçler yaşandı.
Can güvenliği olmadığı için doktorlar, mühendisler, üniversitelerin eğitim kadrolarında yetişmiş insanlar, sanatçılar, yazarlar, entelektüel
kişiler ülke dışına çıktı. Eğitim, ticaret ve sağlık
sektörü çöktü.
Üzülerek ifade etmek gerekir ki Irak 19 yıl içinde çok zaman ve çok kan kaybetti. Yetişmiş insan potansiyelinin kaybedildiği ve demokratik
parlamenter düzenin bir türlü rayına oturamadığı ülkede, halkın geleceğe ümitle bakmasına imkân bırakılmadı. Hükümetin kurulma
esasları etnik ve mezhep pazarlığı üzerinden
ele alınması, hem de bu pazarlıkların alenen
medya önünde yapılması, işin ne kadar çağ dışı
bir raddeye vardığını gösterdi. Böylesini çirkin
pazarlıkların, dünya kamuoyunun tepkisine
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yol açmaması ve normal karşılanması, insanlık
adına hayret verici bir olaydır. İktidar paylaşımı
etnik ve mezhep ayrımcılığı üzerine yapıldığı
için, ülkede daha uzun yıllar çağdaş normlara
uygun bir hukuk devletinin tesis edilmesinin
çok uzak bir hayal olduğunu maalesef söylemek
mümkündür.
Irak’ın Nüfus Dokusu ve Dinî Yapısı
Ülke genelinde resmi nüfus sayımının son olarak 1997 yılında yapıldığı Irak'ta, devam eden
yıllar içinde bazı kurum ve bakanlıklarca birtakım sayımlar yapıldı. Irak'ta 2005 yılında yapılan resmi olmayan sayımda, ülke nüfusu 27
milyon 962 bin 968 olarak açıklandı. Irak Planlama Bakanlığına bağlı Kalkınma ve İş birliği
Kurumu ise 2015'te ülke nüfusunu yaklaşık 36
milyon olarak duyurdu. Son olarak Irak Merkezi Sayım Kurumunun 2017 yılında yaptırdığı
sayıma göre ise ülke nüfusu 37 milyon 139 bin
519 olarak belirlendi. 37 milyonu aşan nüfusun
yaklaşık %75’i şehirlerde, %25’i kırsal kesimde
yaşıyor. Mevcut nüfusun yüzde 96’sı Müslüman. Müslümanların ise yüzde 53’ü Şii, yüzde
42’si Sünni.
Nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan ve
Irak’ın kurucu unsuru olan Araplar, ülke nüfusunun da %73’ünü oluşturuyor. Kral Faysal
döneminden itibaren ülke yönetimindeki en etkili aktör olarak öne çıkmaya başlayan Araplar,
Musul, Bağdat, Basra ve Irak’ın güney kesimlerinde yaşamaktadır.
Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan
Şiiler, daha çok Arap, ancak Kürtler arasında da
Şiiler bulunuyor. Irak Şiilerinin dini merkezleri
Necef ve Kerbela şehirleridir. Irak’taki Müslüman halkın yüzde 55’i Şii Araplardan oluşuyor.
Irak’ın bölünmüş çoğunluğu durumuna düşen Araplar, genelde Sünni ve Şii olarak mezheplere ayrılmış durumda. Arapların yanı sıra
Türkmenlerin de önemli bir bölümü Şiilerden
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oluşuyor. Ülke nüfusunun yüzde 37’si ise Sünni
(Arap-Kürt-Türkmen) Müslümanlardan oluşuyor. Daha çok Sünnilerden oluşan Kürtler, nüfusun ikinci büyük kesimi sayılıyor. Ülke nüfusun yüzde 30'unu Sünniler oluşturuyor. Bu
orana Sünniliğin Şafii mezhebine mensup olan
Kürtler de dahildir.1
Irak Türkmenleri, ülkede Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü asli (etnik) unsur kabul
edilmektedir. Ülkede daha önce yapılan nüfus
sayımları bugüne uyarlanarak hesap edildiğinde Türkmenlerin 2-3 milyon civarında olduğu
tahmin ediliyor. Genelde Irak'ın kuzeyinde yaşayan Türkmenler, 1981 yılında Irak Devrim
Konseyi'nin aldığı bir kararla, ülkenin güneyine zorla göçe tabi tutulmuştu. Ayrıca Araplaştırma siyaseti çerçevesinde Kerkük ve çevresindeki Türkmenlerin arazileri istimlak edilerek,
o bölgelere, güneyden maddi teşvik ve devlet
katkısıyla Araplar yerleştirilmişti. Türkmenler,
bugün özellikle Kerkük'teki fiziki yapılarını
sürdürmeye çalışıyor. Günümüzde Türkmenler,
özellikle Kerkük'e Kürt göçüyle gündemde bulunuyor.
Irak’ta Arap, Kürt ve Türkmenlerden sonra
nüfusun geriye kalanını oluşturan grupların
başında Asuriler ve Keldaniler geliyor. Asuriler, Keldani-Asuri kilisesine bağlı Hristiyan bir
azınlıktır. Bunun dışında Süryaniler, Aramiler,
Şebekler, Ezidiler, Feyliler, Dağıstanlılar, Çeçenler, Sabia Mendailer diğer azınlıkları oluşturuyor. Bu gruplar ülke nüfusunun yüzde 2-3’ü
dolayındadır.
Ülkenin Parçalanması Kime Yarar
Uzun yıllar tehdit ve baskı altında tutulan
Irak’ta büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Hilafet merkezi Bağdat’ta Abbasi halifesi ahıra kapatılmış,
İslam’ın kutsal mekânları tahrip edilmişti. Halifenin daveti üzerine Tuğrul Bey 1055 yılında
Bağdat’a girerek asayişi sağlamıştı. Böylece ülke
Selçuklular döneminde huzur ve güven ortamına kavuşmuştu.
Osmanlı yönetimi altında da Irak her zaman
huzur ve barış içinde yaşamıştı. Ülke büyük
imar hareketlerine sahne olmuştu. Osmanlının
Ortadoğu’daki varlığı, birçok İslam kentinde

bütün halkları etnik ve mezhep kavgasına girmeden, barış içinde yaşatıyordu. Değişik etnik
ve dinî inançlara mensup azınlıklar kardeşçe
yaşama kültürüne sahip olmuştu. Aynı durum
Kudüs’te de görülmüş, bütün din ve mezheplerin bir arada ve barış içinde yaşadığı bir huzur
şehri olmuştu. Osmanlı yönetimi Balkanlarda
da birkaç yüzyıl boyunca Müslüman olan ve olmayan değişik etnik kökenli toplulukları barış
içinde yaşatmıştı. Bu başarıyı sağlayan Osmanlı Devleti’nin en büyük özelliği güçlü, adil ve
müsamahakâr yönetim anlayışıdır.
Günümüzün Irak’ına baktığımızda karşımıza
çıkan en büyük sorun devlet otoritesinin, adil
ve hoş görülü bir yönetimin olmayışıdır. Özellikle otorite boşluğunun yol açtığı başı boşluk,
ülke içindeki toplulukların ayrılıkçı hareketlerin örgütlenmesine fırsat vermiştir. Bu hareketleri daha da alevlendiren husus aşırı etnik
milletçilik ve mezhep fanatizmidir. Ülke için
büyük tehlike arz eden bu kaos ortamı, ne yazık
emperyal güçlerin tahriki ile daha da ağırlaştırmakta ve ülkeyi parçalanma noktasına sürüklemektedir.
Gururla ifade etmek gerekir ki Irak’ta yaşayan
Türkmen toplumu, ayrılıkçı hareketlerden uzak
durmuş ve ülkenin birlik ve bölünmez bütünlüğünü savunan politikalar izlemiştir. Ne var ki
Irak’taki halklar arasında etnik ve mezhep konularını kaşıyarak yara açmak isteyen dış mihraklara, maalesef ülkenin içinden karanlık eller
destek vermektedir. Açıkça ifade edelim bu yol
ülkeyi daha da karanlık bir geleceğe taşıyacak
ve ayrışan ülkenin parçaları emperyal güçlerin
maşası olacaktır. Unutmayalım ki ülkeler parçalandıkça güçlenmeyecek, tersine daha da kolay
yutulur bir lokma haline geleceklerdir.
Güçlü devlet ve güçlü ülke birliğini ve bütünlüğünü muhafaza ederek gelişir ve geleceğini daha
sağlam biçimde inşa eder. Bu bakımdan herkesin aklını başına devşirmesi en sağlıklı yoldur.

1 Verilen bu rakam ve oranların bir kısmı tahminîdir.
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

İnsan Aklının Bir Saçmalığı
Arılar ve İnsanlar
Yukarıdaki ana başlık bana ait değildir. Bunu irdeleyen Iraklı meşhur sosyoloji âlimi Ali El-Verdi’dir
(1915-1995). Sanırım birçoğunuzun okumuş
olduğu ve Arapça olarak )(مهزلة العقل البشري, yani
başlıktaki gibi olan bu eserde, bizi gerçekten çok
önemli gerçeklerle başbaşa bırakmıştı.
“İnsanın fıtratında olan bir tabiat, ekranlarına
göre kendisinde daha çok haklılık, kabiliyet ve
iyilik görmesidir.
Bakın arı topluluğuna, orada her arı hiç başkaldırmadan ve hiç de homurdanmadan vazifesini ifa eder. Kraliçe arı tahtında tamamen
rahat, kimsenin gelip kendisini o mevkiden
indireceğini hesaba katmaz, hiçbir arının günlerin birinde gelip: “sen niçin bu nimettesin,
bense gece gündüz çalışıyorum” diyeceği aklının ucundan geçmez.
Bunun sebebi Arılar çalışmalarında bir nevi
alet gibi fıtrattan doğan bir alışkanlıkla hareket ederler. Onun için arı topluluğu milyonlarca yıldır hiç gelişmez.
Kitabın “İnsanlık Kabuğu” bölümünde belki
bizim bugünümüze ışık tutan çarpıcı bir mesaj
verilmektedir:
“İnsan topluluğu ise devamlı bir gelişim kaydetmektedir. Ancak insanoğlu toplumu için
çalıştığında bu hizmetinden bir karşılık beklediğinin farkında olup, fıtratı icabı bu hizmetten kendisine dönük hem gelir hem de sosyal
yükseliş ve görünürlük kazanacağının bilinci
içinde hareket eder. Onun için insanoğlu her
daim şikâyetçidir, kendisini başkasından daha
üstün, daha başarılı ve de daha haklı bulur.
Bu gibi birey baksa ki toplum kendisini fazla
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takdir etmiyor, bağırmaya ve sesini yükseltmeye başlar. O zaman hemen bir slogana yapışır:
“Böylece, lüzumsuzlar yükselir de şeref sahibi
olanlar aşağıya çekilir.”
El-Verdi, bu çağımızda mutlak hakikatın zaten kıymetini kaybettiğini, onun yerine orantılı hakikatın geçtiğini vurguluyor. Sana göre
hak olan belki başkası için batıldır. Dün de
senin gözünde güzel olan belki bugün sana
çirkin görünmektedir. Bütün bunlar senin aklında dalganırken sen belki farkında olmasan
da devam etmektedir.
Peki bu âlimin söylediklerinde gerçekten çok
fazla gerçek payı olmasına rağmen bazı ideolojiler bunu ters çevirip insan fıtratında olan bu
çelişkilerden kurtulmasını sağlayabilmiş mi?
Muhakkak bunun imkânı belirmiş, ancak muhatap ne kadar bundan faydalanmıştır, onu
görmek lazım gelir.
Bunu geçekleştirmek için insanlarımızın bazı
konularda birleşmeleri, bazı adetlerinden de
vazgeçmeleri gerekir. Birleşmeleri gereken konuların başında ölçünün tekliğine inanmalarıdır. Milliyetçi kesimde de, mücadele literatüründe de herkesin değişik ölçüsü olamaz.
Bir insan çalışır, didinir ve bir yerlere gelir.
Ancak bir konuyu gözardı etmemelidir ki, arkasından birileri de didinip çalışmakta ve günlerin birinde onun yerini alabilmektedir. Tabi
ki bu ikincinin de aynı bilinç içinde olması gerekir, yani ikincinin de mutlaka bir üçüncüsü
vardır.
Bundan anladığımıza bakılırsa, dava ne tek
şahsın ne de tek topluluğun tekelindedir.
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Dava bir fikir etrafında toplananlarındır ve
öyle kalacaktır. Davanın hizmetçisi olan hep
hizmetçisi olarak kalmalı, devam etmeli ve
uğraşmalıdır. Aksi takdirde kendisine özgü bir
ölçü ihdas etmekte olur ve o zaman işte: onurlu insanlar mağdur oluyor lüzumsuzlar başa
çıkıyor, nakaratı başlar, değil mi?

Bir dava dostu, belki kendisinden daha üstün
vasıflı, bilgili ve başarılı, bir değil, belki yüzlerce insan olduğunu hissedip görebilse, dava
adına da ümit besler. Aksi takdirde herbirimiz,
en üstün biziz, bu davayı başkalarına bırakma
lüksümüz yoktur dersek hüsranla sonuçlanan
bir yola girmiş oluruz.

İkinci konu da, bu gibi hizmetlere talip olanlar, yani hayatlarını bu uğurda harcamak
isteyenler, ilgili oldukları kadar bilgili olmalıdırlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmayacağına göre, bu kulvarda koşanlar önce
kendilerini, sonra başkalarını eğitmelidirler.
Aksi takdirde sadece hamasete yaslanan çıkışların nerede bittiğini hep beraber görmüş olduk zaten.

Peki bunu yapan veya böyle düşünen varsa
ne olur? İşte yukarıda Ali El-Verdi’nin bahsettiği katagoriye girmesi kaçınılmaz olacaktır.
Âhir-i Kelam: Bu yazıyı okuyup rahatsız olan
olursa, önce bir düşünsün bakalım, acaba
neden başkasının değil, kendisinin muhatap
alındığını düşünmüştür?

Yolcu ağıtlarla çıkar Kerkük’ten
Yetimi tutuşur zâr eylemekten
Dermangâha odlar düşer felekten
Ölüm koşar ayağını hoyratın
Kurşun yakar çırağını hoyratın

Gazeller yek avaz olur Harput’ta
Tecnis ile Nevruz kalır Harput’ta
Her nefesi hakkı bulur Harput’ta
Elezber’i naat olan hoyratın
Hafız1 ile vecde dalan hoyratın

Muhalif ses vermez ecel peşinde
Sazlar deste vurur Kesik başında
Karabağ’ın yadlar gezer döşünde
Yürekler soldurur yeli hoyratın
Ahı segâh olur deli hoyratın

Gâh yanık Kerem’dir abdal sazında
Gâh sel olup akar Mugam2 düzünde
Baş koyup Avşari ağlar dizinde
Her makamda teslim olan hoyratın
Beni dertten derde salan hoyratın3

Susar kanun bekler ki Ömergele
Haseni yaralı kan sızar güle
Ödünç feryat verir Mazan bülbüle
Bağları bir çöle döner hoyratın
Başında bir bela döner hoyratın

1
2
3

HOYRATLAR MAKAMINDA

Beşirî’nin sözlerinde yar yanar
Muçula’nın közlerinde kar yanar
Malallah’a eşlik eden tar yanar
Göklere savrulur külü hoyratın
Öz bağından sürgün gülü hoyratın

İmdat AVŞAR

Sözü hoyrat söylerem
Yani feryat söylerem
Dilim şirindir menim
Ferhat ferhat söylerem
N. Y. Gençosmanoğlu

Hafız Osman Elâzığ’ın büyük ses sanatçısı ve hoyrat
ustasıdır.
Azerbaycan musikisinde uzun hava biçiminde okunan
eserler karşılığında kullanılan bir terimdir.
Şiirde geçen Yolcu, Yetimî, Dermangâha, Muhalif, Kesik,
Karabağı, Ömergele, Delihasenî, Mazan, Beşirî, Muçula, Malallah, Kerem ve Avşar Kerkük’te okunan hoyrat
makamlarının adlarıdır. Muhalif, Kesik, Beşirî, Kerem,
Gazel, Tecnis, Nevruz, Elezber ve Avşari Harput (Elâzığ)
ve Şanlıurfa’da okunan hoyrat ve musiki makam adlarıdır.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Kardeşlik Ocağı Silkiniyor
Neden Ocak?
Türkmen Kardeşlik Ocağı, Osmanlı’nın Irak
topraklarını terk edişinden bu yana Türkmenlerin 1960 yılında resmî olarak kurdukları ilk ve en önemli kurumlarıdır. Müessisleri, bu toparlayıcı ve birleştirici kuruluşa
boşuna “ocak” dememişler. Ocak Türklerde
kutsaldır; bir bakıma ocak aile veya yuva demektir. Bunun en güzel delilini de deyimlerimizde bulmak mümkündür. Ocağı sönmek
(aile fertlerinin yok olması), ocağı kör olmak
(ailenin çocuksuz kalması), ocağı tütmek (ailede hayatın devam etmesi), birinin ocağına
düşmek (yalvarmak anlamında) gibi deyimler ocağın ehemmiyetini vurgular. Gerçekten de Türkmen Kardeşlik Ocağı tesis edilirken, Türkmenleri bir ailenin fertleri olarak
görüp bir araya getirmek, ortak bir hedef ve
mefkure etrafında toplamak, gençlerin milli
çizgide yetişmelerini sağlamak, farklı bölgelerde yaşayan Türkmenleri bir yerde buluşturmak ve Irak’ta Türkmenlerin oluşturdukları bin yıllık milli kültürlerini korumak,
yaşamak ve yaşatmak amacıyla kurulmuştur.
1977-2003 yılları arasındaki süreyi bir fetret
dönemi olarak kabul edersek, öncesi ve sonrasında gerçek anlamda topyekûn Türkmenlerin en yetkin temsilcisi Türkmen Kardeşlik
Ocağı olmuştur.
Ocağın Önemi
Türkmen Kardeşlik Ocağı ne 2003 yılından
önce ne de sonra ideolojik bir kurum olmuştur. Eğer ideolojik bir kurum olsaydı ne
2003 yılından önce varlığını sürdürebilirdi,
ne de sonrası bütün Türkmenleri kucaklama
imkânı olurdu. Ama söz konusu dönem arasında bir mefkuresi, hedefi, vizyon ve mis-
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yonu olmuştur. Dörtlü bir sac ayağına benzeyen bu vazgeçilmez kavramlar bir siyasî
partiden katbekat daha kutsal, kalıcı ve
daha kucaklayıcıdır. Çünkü Ocak rekabet,
çekişme, çıkar ilişkisi, şan-şöhret, makam
ve maaş gibi menfaat girdabından asude
ve vareste bir kurumdur. Bu da normaldir
çünkü, bir parti muhtemelen belli bir zümrenin veya belli bir ideolojide olan ekibin
kurduğu bir teşekkül olabilir. Ama Ocak,
hiçbir zümrenin veya ideolojinin temsilcisi
değil, kendisini Türkmen hissedenlerin ve
Türkmen’i yaşatmak isteyen herkesin evidir.
Ayrıca sıradan ve müstakil bir Türkmen siyasete, partilere veya herhangi bir ideolojiye
angaje olmak istemeyebilir. Ama her insanımız kendisini Türkmen kabul ettikten sonra
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda kendine bir
yer ve tanım bulabilir.
Eğer Ocağın 2003 yılından önce bu milli
hasletleri olmasaydı, bugün Irak siyasî sahasında ne esamimiz okunurdu ne de bizi
temsil edebilecek doğru-dürüst bir Türkmen
aydını ve siyasetçisi bulabilirdik. 2003 yılından önce Irak topraklarında siyasî parti kurma gibi bir imkânımız olmadığı için Ocak,
biricik kurumumuz, kaynağımız ve her
türlü faaliyetlerimizi içinde yürüttüğümüz
ocağımız, yani evimiz olmuştur. Ama bugün
çok sayıda partilerimiz olduğuna göre ocağımızın yeri bu partilerin üstünde olmalıdır.
Yani Ocağın, bütün siyasî partilere eşit mesafede durması gerekmektedir. Ne bir partiyi kayırmalı ne de bir partiyi karşısına almalıdır. Yani bir Türkmen dergâhı mesabesinde
olmalıdır. Dolayısıyla Türkmen Kardeşlik
Ocağı’nın hedefi, vizyon ve misyonu değiş-

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 24  • السنةSayı/Issue 93  • العددOcak-Mart/January-March 2022 آذار-كانون الثاني

KERKÜK VAKFI

memekle beraber, önemi ve görevi artmıştır
diyebiliriz.
Yeni Ocak Yönetimi
2003 yılından başlayarak geçtiğimiz aylara
kadar Ocağımız, İhsan Şefik, Aydın Halit,
Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı ve Prof.
Dr. Necdet Bayatlı kardeşlerimizin başkanlıklarında dört yönetim dönemi gördü.
Hepsi de başarılı olmuşlar, canhıraş çalışmışlar ve ciddi bir gayret göstermişlerdir.
En önemlisi partiler üstündeki konumunu
muhafaza ederek bütün siyasî partilerimize
eşit mesafede durmasını başarabilmişlerdir.
Türkmen halkı olarak her ikisine ve maiyetlerindeki yönetim kurulu üyelerine minnettardır. Özellikle Kazancı’nın, viraneye
dönmüş, varlığı tarumar edilmiş, üstüne kül
elenmiş ve âtıl kalmış ocağı ihya etmesi ve
Kardeşlik Dergisini tekrar hayata geçirmesi
mükemmel bir hizmet olarak kaydedilmelidir.
Değerli dava adamı Dr. Faruk Peri’nin başkanlığında yeni bir yönetimin başa gelmesi
yerinde bir gelişme ve isabetli bir karar olmuştur. Bu kararı milli mutabakat kararı
olarak görmekte yarar vardır. Gerçekten
de bunun meyvelerini kısa sürede alabildik
diyebiliriz. Nitekim genel kurul tarihi olan
27.11.2021’i esas alırsak henüz üç ayını bile
doldurmadan yeni yönetimin bir dizi faaliyetlere imza attığını görebiliyoruz. Elbette
bol miktarda farklı düzeylerde tebrik için
gelen heyetler olmuştur. Tebrik eden heyetler arasında Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçileri, Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları ve Maarif Vakfı Temsilcilerinin
bulunması kardeş Türkiye ve Azerbaycan’ın
Ocağı ne kadar önemsediklerinin delilidir.
Hemen akabinde şehitleri anma törenlerinin
yapılması ve Ocağın önemli başkanlarından
şehit lider Abdullah Aburrahman’ı mezarı
başında ziyaret edilmesi takdire şayan bir
faaliyettir. Ayrıca yine kısa bir süre içerisinde Irak İnsan Hakları Komisyonunun katı-

lımıyla Türkmen hakları ile bir sempozyumun düzenlenmesi önemli ve emek isteyen
bir faaliyet olmuştur. Ocağın sosyal medyayı
da aktif kullanmasını görmek sevindiricidir.
Kısacası yeni Ocak idaresi iki buçuk ay gibi
kısa bir zaman zarfından elliden fazla faaliyete imza atması alkışlanacak bir durumdur.
Yeni yönetimin elbette yeni ve uzun vadeli
proje ve faaliyet programları olacaktır. Bu
programların çok daha ses getirici ve iz bırakıcı olması gerekmektedir. Mesela Kerkük,
Musul ve Erbil Şubeleri ile koordineli çalışmak ve ortak faaliyetler düzenlemek gerekmektedir. Ayrıca Ocak sadece Türkmenleri
bir araya getirme mekânı olmamalıdır. Aynı
zamanda Irak’ın diğer siyasi ve sivil kuruluşlarının Ocağa davet edilmesi ve Türkmenler hakkında onlara rapor ve bilgi verilmesi müstesna sonuçlar getirecektir. Ayrıca
Bağdat’ta, Erbil’de ve Kerkük’te faaliyet gösteren birkaç önemli uluslararası kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlarla dirsek teması
içerisinde olmakta da zaruret vardır.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın temelinde
gönüllülük esası vardır. İdeal yönetildiği dönemlerde hiç kimse vermiş olduğu hizmetten bir kuruş para almamış veya bilumum
maddi çıkar elde etmemiştir. Çünkü burada
hizmet gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Mesela yapılan toplantıların yemekli olması
gerekmez. Belki Türkmen olmayan heyetlere, ziyaretçilere, yabancı misyon sahiplerine
ve özel misafirlere yemek verilebilir ama her
toplantının yemekli olması lüks kabilinden
olup, Ocağın nezahetine ve idealizmine gölge düşürmektedir.
Yeni yönetimin, sonraki yönetimlere kalıcı
ve iyi bir örnek olacağından kuşkumuz yoktur. Bu bir silkiniştir ve bir diriliştir. Çok sayıda siyasi partimiz olabilir ama tek bir ocağımız var o da Türkmen Kardeşlik Ocağı’dır;
payidar olsun.
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Hangi Dille Konuşuyoruz?
Türk dili günümüzde Moğolca ve MançuTunguzca ile birlikte Altay dilleri arasında gösteriliyor. Bilim adamları Japonca ve Korecenin
de bu taifeye dahil olduğunu düşünmekteler.
Ancak Altay dillerinin akraba diller olduğu
şüpheli. Yani, tek bir kaynaktan gelip gelmediği hususu aydınlatılmış değil. Buna karşılık
dil araştırmacıları büyük dil ailelerinden de
bahsediyorlar. Mesela, içinde Arapça ve İbranicenin olduğu Hami-Sami, içinde Türkçenin
de olduğu Altay, içinde Fince ve Macarcanın
bulunduğu Ural, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, vb. pek çok dili barındıran HintAvrupa ve daha başka bazı dil topluluklarının
aynı kökten geldiği ve böylece büyük bir dil
ailesi oluşturduklarını ileri sürüyorlar. Bugün
için bu gibi bilgiler bir teoriden ileriye geçmiş
sayılmaz. Ancak bu teorileri destekleyen birtakım bulgular dillerin kaynaklarını aydınlatmada birer ipucu olarak değerlendiriliyor.
Gelelim, Türkçemizin dünya dilleri sıralamasındaki yerine. Bu sıralamada nüfusu esas
alacağız. Türk dili Çince, İngilizce, İspanyolca ve Hintçeden sonra konuşanlarının sayısı
dikkate alındığında dünyada beşinci sırada yer
alıyor. Bunu söylerken Türk dilinin, yaklaşık
250.000.000’luk bir Türk dünyasının ortak dili
olduğunu bilmeliyiz. Üstelik Türk dilini konuşanların tamamının Türk soylu olduklarını da
eklemeliyiz. Buna karşılık, İngilizce ve İspanyolcanın bugün dünyanın geniş coğrafyalarında
konuşuluyor olmasının sebebinin sömürgecilik
olduğunu gözden uzak tutmamalıyız. Şunu da
eklemek lazımdır ki dünya üzerinde Türklüğünü, dolayısıyla Türk dilini kaybetmiş bazı Türk
topluluklarının varlığı da söz konusu.
Türk dilinin bir özelliği de en az 5000 yıllık bir
geçmişe sahip olmasıdır ki bu, ancak Çincenin
*
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Öğr. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Eğirdir MYO.

sahip olabileceği bir meziyet olabilir. Türk dilinin yaşı üzerinde derin araştırmalar yapmış
olan Prof. Dr. O. Nedim Tuna MÖ 4000-2500
yılları arasında yaşamış olan Sümerlerin dilindeki 165 kelimenin o günkü Türkçeden alınmış olduğunu belgelemiştir1. Bu da dilimizin
yaşının belirlenmesinde önemli bir delildir. Tabii, Türk dilinin yaşı meselesi gündeme gelince dilimizin birçok lehçelerinin ve ağızlarının
bulunduğu hususu da hemen akla gelmelidir.
Günümüzde Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur, Tatar gibi başlıca Türk lehçelerinden bahsedebilmekteyiz. Bunlar aslında
bir kısım Türk yurtlarının ve boylarının adları. Tabiatıyla lehçeler de yurt veya boy adlarıyla anılıyor. Bunları bazen “Azerbaycan
Türkçesi, Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi,
vb.”, bazen de “Azerice, Kazakça, Uygurca,
vb.” diye adlandırıyoruz. Yalnız burada bir
sorun var. “Azerbaycan Türkçesi” terimini
daha çok Türkiye’deki Türkologlar benimsemişken Azerbaycan Anayasası devletin resmî
dilini “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet
dili Azerbaycan dilidir.”2 şeklinde kaydediyor.
Türkmenistan Anayasası’nda da “Türkmen
dili, Türkmenistan’ın Devlet dilidir.”3 ibaresi
var. Bunlardan anlaşıldığına göre, Azerbaycanlı
ve Türkmenistanlı siyasetçiler kendi konuşma
biçimlerini Türk dilinin birer lehçesi olarak
değil, doğrudan doğruya birer dil olarak görüyorlar. Bu anlayışın diğer Türk devletlerinde de
hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu tutum
isabetli midir? Türk dünyasının bütünlüğü ve
dilinin birliği hususu göz önünde bulundurulacak olursa, bunun hiç de uygun olmadığını
söylemeliyiz. Bununla birlikte, bu ülkelerde
1
2
3

O. Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi
İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi, TDK Yayınları,
Ankara 2011, s. 40-46.
https://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan-aleskerli.
htm
https://hukukbook.com/turkmenistan-anayasasi/
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“Türkî diller” gibi bir kavram da yok değil. Bu
da bu ülkelerin, kendilerini, Türk dünyasının
bir parçası saydıklarını gösteriyor. Ancak kimsenin kendi “dil”ini “lehçe” seviyesine indirmeye niyetli olmadığı da anlaşılıyor.
Peki, bu yaklaşımın ardında yatan sebep nedir? Niçin, bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan bu Türk cumhuriyetleri dil konusunda
böylesine farklı bir anlayışı benimsemekteler?.. Bunda en önemli etken eski Sovyet dil
ve kültür politikalarının bu ülkelerde henüz
kökünden kazınmamış olmasıdır. Denilebilir
ki bu ülkeler siyasi bakımdan bağımsızlaşmış
olsa da zihniyet bakımından bağımsızlıklarını
henüz tam anlamıyla elde etmiş değiller. Öyle
ki Sovyetler Birliği ve hatta çarlık döneminde
Ruslar, istila etmiş oldukları Türk yurtlarında,
İlminski, Ostromov ve daha başka bazı “ajanbilim adamları” vasıtasıyla kendi taraflarına
çekmiş oldukları çeşitli Türk boylarından olan
kültür adamlarına, sözde bir millî (aslında kavmi) kimlik aşılamışlar ve bunun da bir vasıtası
olarak her bir Türk topluluğuna birer alfabe
verip birer de gramer (dil bilgisi) dayatarak
lehçelerinin apayrı birer dil olduğunu onlara benimsetmişler. Tabii, ekonomi ve kültür
politikalarıyla da bu “böl, parçala, yönet” ana
politikası bugünkü acı meyvelerini vermiş. Bu
Türk toplulukları, 20. yüzyılın başlarına kadar
kendi konuştukları dile, Türkçe, Türkî, Türk
tili derlerken, 70 yıllık Sovyet politikalarının
ardından, bugün artık “Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence” demekteler4. Üstelik bu
devletlerin yetkilileri bir araya geldiklerinde
birbirleriyle ancak Rusça konuşarak anlaşabiliyorlar. Üstelik Rusça bu ülkelerde hâlâ daha
itibarını koruyor…
Türk diline karşı bu yaklaşımların yalnızca
SSCB sınırlarında geçerli olduğunu da düşünmeyelim. Bu politikaya paralel olarak ABD ve
hatta Türkiye’de meseleye böyle bakan pek çok
Türkolog yetişmiştir. Bugün Amerikan literatüründe de Türkiye Türkçesi “Turkish”, diğer
Türk lehçeleri “Turkic” terimleriyle anılıyor.
Türkiye’de de başta merhum Prof. Dr. Talât
Tekin ve onun ekolünden yetişmiş Türkolog4

Geniş bilgi için bkz. A. Bican Ercilasun, Türk
Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ Yayınları, s.
56-75.

lar Türk dilleri terimini tercih etmektedirler.
Her ne kadar bu Türkologlar Türk lehçelerinin hepsinin ortak bir kökten geldiğini inkâr
etmeseler de yine de Türk lehçelerine “dil”
demekteler5. Onların bu tutumları şu esasa
dayanıyor: İki kişi karşı karşıya geldiklerinde
birbirleriyle anlaşabiliyorlarsa aynı dili konuşuyorlar demektir. Anlaşamıyorlarsa farklı
dilllerle konuştukları hükmüne varılır6. Oysa,
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Türk lehçelerinin anlaşma oranlarının farklı olduğunu, ilk
karşılaşmadaki anlaşma oranlarının da yanıltıcı olacağını ileri sürerek şu tezi ortaya koyar:
Bir Türkiye Türkü ile bir Kazak Türkü her ne
kadar ilk karşılaşmalarında birbirleriyle anlaşamazlarsa da birkaç aylık bir sürede birbirlerinin
lehçelerini sökmeleri ve rahatlıkla anlaşmaya
başlamaları mümkündür7. Ancak hiçbir Türk
normal şartlarda birkaç ay içinde mesela, İngilizceyi, Almancayı bu oranda sökemez. Çünkü
Almanca veya İngilizce Türkçeye göre farklı
birer dilken Kazakça, Kırgızca, Tatarca, vb.leri
birer lehçedir. Kaldı ki geçmişteki yıkıcı Sovyet
politikalarına rağmen, bugün mesela Türkiye
Türkleri ile Azerbaycan Türklerinin anlaşma
oranı çok yüksektir. Kazaklarla Kırgızlar, Özbeklerle Uygurlar da kendi aralarında oldukça
iyi anlaşırlar. Tatarlarla Başkurtlar için de aynı
şey söylenebilir. Demek ki Türk dünyasının
ortak dili Türkçedir, bunun ancak lehçeleri ve
ağızları vardır.
Meselenin burasında Irak Türk(men)lerinin dil
meselelerine de temas etmekte fayda görüyoruz.
Bilindiği gibi Irak Türk(men)leri Irak coğrafyasının kuzeybatısından güneydoğusuna, Telâfer’den
Mendeli’ye uzanan bir şeritte yerleşmişlerdir. Bu
topluluk Osmanlı Devleti’nin çökertildiği yıllarda Irak Türkleri olarak anılmaktayken bugün
artık “Irak Türkmenleri” şeklinde adlandırılıyor.
Bunun tarihî, siyasi ve sosyolojik sebeplerini
5

6

7

Talât Tekin, “Türk Dilleri Ailesi-1”, Türk Dili, S:
318 (Mart 1978), s. 178-183; Nurettin Demir,
“Talât Tekin ve Dil, Lehçe, Şive Tartışmaları”, Talât
Tekin Makaleler-3 (Hz. E. Yılmaz-N. Demir), Grafiker Yayınları, Ankara 2005, s. 25-29.
Talât Tekin, “Talât Tekin ve Dil, Lehçe, Şive Tartışmaları”, Talât Tekin Makaleler-3 (Hz. E. Yılmaz-N.
Demir), Grafiker Yayınları, Ankara 2005, s. 277284.
A. Bican Ercilasun, “Türk Lehçelerinin Anlaşılmasında Dikkat Edilecek Noktalar”, a.g.e., s. 76-77.
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Türkmeneli dergimizin 155. sayısında genişçe
tahlil etmeye çalışmıştık8. Bu yazıda ise meseleyi
daha çok terminoloji açısından tartışmaya çalışacağız. Öyleyse, Irak Türk(men)lerinin dili nedir?
Türkçe ise hangi Türkçedir? Daha doğrusu hangi Türk lehçesidir? Bu toplumun konuştuğu dile
bugün ne ad verilmesi uygundur? “Türkmence”
denmesi yaygın bir söyleyiş hâline gelmiş. Peki,
Irak’ta kullanılan “Türkmence”nin Türkmenistan’dakiyle bir ilişkisi var mıdır? Ne kadar ona
benzer ne kadar benzemez?..
Irak Türkmenleriyle Türkmenistan Türkmenlerinin etnik bağı her ikisinin de Oğuz
Türklerinden olmalarıdır. Dil bakımındansa,
Türkmensitan lehçesinin bazı dil özellikleri
Irak Türk(men)lerinde de gözlenebilirse de,
esas itibariyle bu topluluk Azerbaycan Türkçesini kullanır. Fakat Azerbaycan lehçe sahası, bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
sınırlarını çok çok aşarak İran’ın geniş bir
kısmını, Gürcistan’ın bir bölümünü, Doğu
Anadolu’yu, Suriye ve Irak’taki Türk yurtlarını da içine aldığından, araya da zaman girdiğinden ve bu Türkler uzun bir zamandan
beri belirli bir siyasi birlik içinde bulunmadıklarından, bu toplulukların hepsinin diline -İran’dakiler hariç- Azerbaycan Türkçesi
denilmiyor. O hâlde Irak Türk(men)lerinin
dili nasıl adlandırılmalıdır? Bu soruyu cevaplandırmak için bugüne kadar literatürde meselenin nasıl ele alındığını gözden geçirmekte
fayda vardır:
Ünlü araştırmacı Prof. Dr. Fuad Köprülü Irak
Türk(men)lerinin Oğuz boyunun Azeri lehçesini konuşan Türkler olduğunu kaydetmiştir.9
Ata Terzibaşı da “Türkman lehçesi, Azeri lehçesine Türk lehçesinden daha yakın ve belki
ikiz kardeşler...” diyerek bu konudaki kanaatini
belirtmiştir.10
Sadettin Buluç da şu bilgileri vermektedir:
“Kerkük ağzı, başta Azerbaycan diyalekti ol8

Önder Saatçi, “Irak Türkleri Nasıl Türkmenleşti?”,
Türkmeneli, S: 155 (Aralık 2020), s. 23-28.
9 Gazanfer Paşayev, Irak Türkmen Folkloru, Kerkük
Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 27.
10 Ata Terzibaşı, Yazı Dili Konuşma Dili, Kardeşlik
(
), Ağustos 1962 (2. yıl- Sayı: 4), s. 27.
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mak üzere, Doğu Anadolu’nun bazı ağızlarına
yakın görünmektedir.”11
A. Bican Ercilasun, Irak Türk(men)lerinin
konuşma diline “Irak Türk Ağızları” terimini
uygun görmüş ve “… Irak Türk ağızları, Azeri
ağızları içinde yer almaktadır”, diyerek Kerkük
ağzındaki bazı ses ve şekil özelliklerini Azerbaycan Türkçesiyle karşılaştırıp iki bölgenin dil
benzerliklerini ortaya koymuştur.12
Hüseyin Şahbaz da “Kerkük Ağzı” başlıklı
doktora tezinde şu bulguya ulaşmış olduğunu
belirtir: “Irak’ta konuşulan Türkçenin, umumi karakteri itibariyle, bir Azerî şivesi olduğu
anlaşılmaktadır.”13
Çoban Hıdır Haydar, “Irak Türkmen Ağızları”
başlıklı doktora tezinde şunları kaydetmiştir:
“Irak Türkmen Ağızları Batı Türkçesinin doğu
yöresinde (Azeri Türkçesi) yer alan ağızlar topluluğuna girer.”14
Suphi Saatçi de Irak Türk(men) ağızlarının Azerbaycan’la ilişkisini şu sözlerle anlatır:
“Kerkük’te, Erbil’de ve diğer Türkmen yerleşim merkezlerinde konuşulan yöre ağızlarını
genel olarak Azeri diyalektiğine dahil etmek
mümkündür.”15
Azerbaycanlı bilim adamı E. M. Demirçizade
de şu değerlendirmede bulunmuştur: “15-16.
yy yazı dilimizde Güney Azerbaycan ve Bağdat (Kerkük) ağızları unsurlarının ağır bastığı görülür, Kerkük ağzını Azeri Türkçesinin
güney grubu ağzı ve lehçeleri sırasına dahil
ediyoruz.”16 Demirçizade’den başka, N. Mem11 Sadettin Buluç, “Kerkük Hoyrat ve Manilerinde
Başlıca Ağız Özellikleri”, Makaleler (Haz: Zeynep
Korkmaz), TDK Yayınları, Ankara 2007, s. 279.
12 A. Bican Ercilasun, “Irak Türkleri Dil ve Edebiyatı”,
a.g.e., s. 114-116.
13 Hussin Shahbaz, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1979,
s. VIII.
14 Choban Khıdır Haydar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1979, s.
XI.
15 Suphi Saatçi (Y. K. Vahidoğlu ile birlikte), Türkiye
Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (6. Cilt),
T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1997, s.
155-156.
16 Gazanfer Paşayev, a.g.e., s. 28.
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medov ve A. Ahundov da aynı görüşü dile
getirmişlerdir.17
Şimdi, bu bilgiler ışığında meseleye dair kendi görüşlerimizi ifade etmeye çalışalım: Her ne
kadar Irak’taki Türk(men)lerin ağızları Azerbaycan Türkçesinin özelliklerini gösteriyorsa
da literatürde de günlük dilde de “Irak Azericesi” diye bir terim yoktur. Buna karşılık “Irak
Türk(men) ağızları” yalnızca bir Türkoloji terimi olarak kullanılmaktadır. Bölge halkı ise kendi diline “Türkmanca” demektedir. Nitekim
merhum Ata Terzibaşı, halk ağzındaki bu terimi önemseyerek üç ciltlik sözlüğüne “Kerkük
Ağzı Türkmanca Sözlük” adını vermişti. Fakat
bunun Türkmenistan’daki Türkmence olmadığı kesindir. Buna “Irak Türkmencesi” denilecek
olursa bu ağızlar topluluğu, Türk dilinin mevcut lehçelerinden apayrı bir lehçeye ait olmadığı için gerçeklerle uyuşmaz. Ayrıca bugüne kadar hiç kullanılmadığından, önerilse de tutmaz.
Öte yandan, böyle bir terim ortaya konursa
Irak’taki ağızların sanki Türkmenistan Türkçesinin ağızları olduğu gibi yanlış bir kanaatin de
yayılmasına sebep olur. Bununla birlikte, medyada ve Türkoloji literatüründe “Irak Türkmen
Türkçesi” terimi de yer yer kullanılmaktadır.
Mesela, Habib Hürmüzlü’nün yayınladığı
“Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü” ve merhum
H. Kemal Bayatlı’nın dil bilgisi çalışması olan
“Irak Türkmen Türkçesi” buna birer örnektir.
Bu terim mevcut şartlarda en ideal terim olmasa
da oldukça açıklayıcıdır, denilebilir. “Türkmen”
adının terimde yer alması etnik kökeni vurguladığından, yayılmasını da sağlamıştır, diyebiliriz.
Kanaatimizce bu yaygın terimin basın yayında
ve günlük dilde kullanılmasının bir sakıncası
yoksa da Türkolojide Irak Türkmen ağızları terimi daha uygundur. Bu arada, çok nadir
olmakla beraber Türkoloji literatüründe “Irak
Türk ağızları” terimine de rastlanmakla beraber
bu terim bugün için tutmuş değildir. Bunun
yanı sıra, Suphi Saatçi “Türkmeneli Türkçesi”
terimini de yazılarında kullanmaktadır.

ve eğitim dilinde “Osmanlıca”yı (Türkiye Türkçesi) benimsemişlerdir. Fakat
Irak’ta cumhuriyet kurulduğundan bu yana
resmî kayıtlarda ve hukuki belgelerde Irak
Türk(men)lerinin dili “Türkmence” olarak
geçmektedir18. Nitekim, 2003 yılından itibaren bütün Türk(men) bölgelerinde açılan
ve içinde “Türkiye Türkçesi”yle öğretim yapılan okullar da “Türkmen okulları”, çeşitli
okullarda verilen “Türkiye Türkçesi” dersinin adı da “( ”التركمانية اللغةTürkmen dili,
Türkmence) olarak anılmaktadır. Demek ki
Irak makamları Türkmenlerin hem konuşma hem de yazı dilini aynı terimle karşılama
eğilimini sürdürmekte. Şu tezadı da ortaya
koymadan geçmek mümkün değil: Irak’ta
Türkmenler her ne kadar Türkiye Türkçesini yazı dili olarak kullansalar da bu yazı dili
onlara ait olduğundan, kendileri de “Türkmen” diye adlandırıldıklarından, Türkiye
Türkçesi, Irak’ta resmî açıdan “Türkmence”
olarak adlandırılmış oluyor. Gözlemlerimize
göre Türk(men)ler bunu çok da büyük bir
sorun olarak görmemekteler.

Meselenin yazı diliyle olan ilişkisine de
kısaca temas etmek gerek. Diyebiliriz ki
Türk(men)ler, 16. yy’dan itibaren, yazı

Görülüyor ki birçok Türk topluluğunun, bu
arada Irak Türk(men)lerinin kimliğinin belirlenmesinde ve dilinin tanımlanmasında tarihî
ve kültürel saiklerden ziyade siyasi etkenler rol
oynamıştır. Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki ve SSCB’nin özerk bölgelerindeki Türkler nasıl ki Sovyet politikaları doğrultusunda
kavmi (etnik) bir gelişmeye sürüklenerek birbirlerine yabancılaştırılmışsa Irak Türk(men)
leri de Irak’ta benzer birtakım siyasetlerin etkisi altında kalmışlardır. Günümüzdeyse Türk
dünyasının zincirleri kırılmıştır. Teknolojinin
de gelişmesiyle dünya küçülmüş uzaklar yakın
olmuştur. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekir. Irak Türk(men)leri, 60’lardakine, 70’lerdekine benzer, yeni bir kültür atağıyla Türkiye
ve Türk dünyasıyla kültürel ve sosyal ilişkiler
kurmalı, ana dillerinin farkına varmalı; konuştukları dilin, Azerbaycan Türkçesinin ağızları
olduğunu bilmekle birlikte, bugün artık iyice
yerleşmiş olan “Irak Türkmen Türkçesi” adıyla
anıldığını; fakat özünde, Türk dili olduğu gerçeğini kavramalıdırlar.

17 Gazanfer Paşayev, “Kerkük Dialektinin Fonetikası”,
Seçilmiş Eserleri (II. Cilt), Elm Yayınları, Bakü
2003, s. 280.

18 Bu hususta geniş bilgi için bkz: Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken Yayınları,
İstanbul 2003, s. 239.
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42 Yıl Önce Uçmağa Varan ve Türk-İslâm Ülkücülerinin
Gönül Gönderinde Dalgalanan Ay Yıldızlı Bir Bayrak

ŞEHİT NEJDET KOÇAK
Vatan aşkı silmiş gönül pasını
Er kişiler bilir erin hasını
Ana bacı gelin tutsun yasını
Kerkük için bayrak gibi sallandı
Bayrak rengi biraz daha allandı
Başı dikti korkusuzdu yiğitti
Bu yiğitlik atalardan öğüttü
Cümle âlem o'nun şanın işitti
Koçak'tır bu, ser verir de sır vermez
Bu işe pek akıl ermez, sır ermez
Koçak der ki adım kalsın yadigâr
Üzülmeyin bana yoksa bir mezar
Bize destan yazılmasa ne çıkar
Kerkük üste gezinen bir bayrağım
Elbet bir gün âzâd olur toprağım
Suphi Saatçi
"Nejdet Koçak denildiğinde, Irak Türklerinin acısı, çilesi ve unutulmuşluğu akla gelir."
Habib Hürmüzlü
Perdeleri örtük
Lambaları sönük
Sırtında yıllar yük
Hâtırâları kırık dökük
Bir yer olacak orada
Adı Kerkük...
Arif Nihat Asya
16 Ocak 1980 günü Kerkük'te idam edilen ve 41
yaşında şehadet şerbetini içen NEJDET KOÇAK;
"Bütün bir ömrü bir cephedeymiş gibi yaşayan";
Allah, vatan, bayrak ve millet sevdasını her dem
yüreğinde taşıyan, Türk-İslâm mefkûresini ve mücadelesini bayraklaştıran, tanıyan herkesin ittifak
ettiği üzere ve kelimenin kâmil mâniasıyla; zarif
bir gönül adamı, gerçek bir cesaret abidesi, yüksek
iman, irfan, cesaret, feraset, feragat ve fedakârlık
şahikası" diye tesmiye olunan ve "her hücresi Kâlu
Belâ'dan beri Türk oğlu Türk olan" gerçek bir
ülkü deviydi...
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Ahlâk, karakter ve fazilet timsali, Irak
Türkmenlerinin sembol ismi ve bir
liderde bulunması gereken bütün
vasıflara sâhip bir alperen olan
Doç. Dr. Nejdet Koçak; "İnanmış bir kişinin aşamayacağı engel, ulaşamayacağı hedef yoktur" diyen ve söylediği bu sözü
diline tespih etmeyip, hayatıyla
çeken tavizsiz bir idealist, "Allah
rızası için yapılmayan milliyetçilikte samimiyet aramayın." diyen;
fikriyatını, inandıklarını ve mukaddeslerini sâdece sözleriyle değil; kâliyle hâli
bir olan yaşantısıyla, Kürşadvâri duruşuyla, çizgisinde kırıklık olmayan serdengeçti idealizmiyle
ve kâmil şahsiyetiyle temayüz eden; muttaki bir
Müslüman, kâmil bir Türk milliyetçisi ve örnek
bir ülkücüydü...
Bundan 42 yıl önce, -Enver Paşa gibi- 41 yaşında
Kerkük'te "Türk olduğunu her zeminde beyan ettiği, Türkçe konuştuğu ve Türkmenleri bir araya getirerek Türklük suçu işlediği için" (?) idam cezasına
çarptırılan ve kadim ülkücülerin yüreğine tarifsiz
bir acı, firkat ve çaresizlik ateşi düşüren Şehit Nejdet Koçak; 7 Nisan 1939'da Kerkük'te doğmuştur.
Nejdet Koçak; ilk, orta ve lise tahsilini Kerkük'te
tamamlarken Irak Türkmenlerinin önde gelen
isimlerinde Ata Hayrullah'ın rahle-i tedrisinde
yetişmiş, Irak'ta 14-16 Temmuz 1959 tarihinde
vukû bulan üç gün üç gece süren insanlık dışı akıl
almaz işkencelerin yapıldığı Kerkük'teki Türkmen
katliamını bizzat yaşamış ve Allah(c.c.)'tan başka
hamisi olmayan Irak Türkmenlerine ve Kerkük
dâvâsına o günden beri kendisini adamış çok yiğit
bir mücadele adamıdır.
Nejdet Koçak; üniversite öğrenimini Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makina bölümünde
yaptığı gibi, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Türkiye'de tamamlamıştır. Bilâhare Irak'a
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dönmüş, doçent olarak Bağdat Üniversitesi'nde
öğretim üyeliği yapmış, Irak Türkmenlerinin meselelerini sâhiplendiği gibi, Kerkük dâvâsının da
en büyük savunucusu ve bayrak ismi olmuştur.
Kerkük'ün aziz evlâdı olan ve yeri hâlâ doldurulamayan Nejdet Koçak; bir ömür Türk milliyetçiliği
davasının peşinden gitmiş; inancı, imanı, millî şuuru, vakur duruşu, dünya meselelerine vukûfiyeti,
Turan ülküsüne, Türk kültürüne ve Kerkük davasına bağlılığıyla, ilmiyle amil olan bilgeliğiyle, tebliğini hayatıyla temsil eden mümtaz şahsiyetiyle;
örnek ahlâkı, zarafeti, güler yüzü, gönül zenginliği
ve ruh güzelliğiyle kalplerde taht kurmuş, ülküsü
uğrunda her türlü çileyi cana minnet bilmiş ve kadim Ülkücüler tarafından da hiç unutulmamıştır.
İşte bu gün; Türk olmaktan başka hiç bir suçu
olmadığı hâlde hakkında idam cezası verilen ve
rahmet-i Rahman’a vuslat için urganlı şafaklardan
nurlu basamaklara kâmil bir iman ile yürüyen bu
güzel insanın şehadetinin 42. sene-i devriyesidir.
16 Ocak 1980 günü, bir Kerkük hoyratının;
"Bu alma dört olaydı
Karnıma dert olaydı
Boynumu vuran cellat
Keşke bir mert olaydı"
diye ifâde ettiği gibi, Nemrut cennetinin, Ebû
Cehil vahşetinin ve Ebû Leheb hiddetinin vârisi
olan Türk düşmanı Saddam Hüseyin'in emri ile
"Türkçe konuştukları" (?) ve "Türklük suçu" (?)
işledikleri için Nejdet Koçak'la birlikte Türkmen
Kardaşlık Ocağı Başkanı Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Rıza Demirci ve iş adamı Âdil Şerif
de idam edilmiştir.
İşlediği "bu büyük suç" (!) sebebiyle hakkında
kovuşturma açılan NEJDET KOÇAK 22 Mart
1979 tarihinde gözaltına alınmış, on aylık tutukluluk süresindeki ilk ve son görüşmesinde eşine ve
Türkmen kardeşlerine şu konuşmayı yaparak veda
etmiştir:

bildikleri bir şey de yok. Ben şu anda her zamankinden daha çok huzurluyum. Allah'ımın huzuruna gönül rahatlığıyla çıkıyorum. Bayrağı sizlere
teslim ediyorum, bu bayrağı şerefle taşıyacağınızdan eminin. Doğruluktan ve Allah yolundan asla
ayrılmayın. Allah'a emanet olun..."
Ve bu veda konuşmasından bir kaç saat sonra dört
kader arkadaşı "Sonsuzluğun Sahibine" vuslat
için idam sehpasından Hakk'a yürüyerek uçmağa
varmıştır.
Kerkük meşhedinde kıyamete kadar dalgalanacak
bir turkuaz bayrak olan Nejdet Koçak'ın şehadetinin ardından, onu idama mahkum eden Katil
Saddam, bu yiğit Türkmen liderinin na’şından
bile korkmuş ve şehidimizin cenazesi Irak Gizli
Servisi'nin gözetiminde, Kerkük Türklerinin katılımı zorla engellenerek gizlice defnedilmiştir.
Bu hâli dizelere döken şair Salah Nevres de şiir
diliyle şunları söylemiştir:
Yolcu edemedik yası yasaktı
Saygı duruşuna gizlice durduk
İnce boynumuzu sessizce burduk
En sıcak yaşımız ardından aktı
Güftemizi dizer destan yazarı
Kader şarkımızı besteledikçe
Dirim tomurcuğu ıssız mezarı
Kurtuluş marşını müjdeledikçe
“Düşünen bir Müslüman olmak isterseniz Necip
Fâzıl'ın Çile'sini, şuurlu bir Türk olmak isterseniz
Atsız'ın Bozkurtlarını mutlaka okuyun" diyen ve
Türk milletini sevmenin bedelini hayatıyla ödeyen;
Kıble yürekli, Hilâl bakışlı, Gül gönüllü, Turan
düşünceli, yüksek karakterli insanlardan birisi olan
ve Kur’an ahlâkını derin bir tevekkülle yaşayan ve
bıraktığı boşluk yıllardır dolmayan Şehit Nejdet
Koçak Ağabeyimizi ve cümle şehitlerimizi hürmet, minnet ve rahmetle yâd ediyor, ruhları şâd,
mekânları Cennet, makamları âlî olsun diyoruz...
Hatm-ı kelâmımızı da bir dörtlükle yapıyoruz:

"Arkadaşlar, ağaç budandıkça göverir. Sizden ricam davayı bırakmayın, sürdürmeye devam edin.
Şunu bilin ki bütün korkunç ve dayanılmaz işkencelere rağmen kimsenin adını vermedik. Bize
karanlık odalarda bizzat kendilerinin düzenlediği
listeyi imzalatmak istediler, imzalamadık. Zaten

Allah Türk'e yâr olsun
Turan iller var olsun
Bir turkuaz şafakla
Kerkük bahtiyar olsun
Nejdet Koçak ve bilcümle şüheda için El-Fatiha...
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Çıplak Namaz Kılan Alperen1
nına yaklaştı ve ona ilgi
gösterdi, bir anlamda
sahiplendi çünkü selam
verişinden ve simasından
bu gencin nasıl biri olduğunu hemen anlamıştı.
Genç oldukça yorgun ve
bitkin görünüyordu, epeyce bir müddet konuşmadı.
Daha sonra yaşlı adamdan bir seccade istedi ve
kıblenin ne taraf olduğunu sordu.
Sonra kalktı ve yavaş yavaş ikindi namazını kıldı.

Gardiyanların ayak sesleri koğuşun kapısında
son buldu, getirdikleri genç bir mahkûmu bıraktılar ve gittiler.1
Yeni gelen genç içeridekilere selam verdi ve
kendisine gösterilen boş yere oturdu.
Koğuştakiler ona hoş geldin, geçmiş olsun,
dediler.
İçlerinden en yaşlı ve olgun olanı gencin ya1
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Hikâye biçiminde kaleme alınan bu metin, aslında
1980 sonrası büyük haksızlıklara, işkence ve baskılara
maruz kalan ülkücü camianın dramını yansıttığı için
yayını uygun görülmüştür. (Editörün notu)

Yaşlı adam gencin namazını bitirmesini bekliyordu, onunla enine boyuna
tanışmak istiyordu fakat
genç ikindi namazını bitirdiği halde daha namaz
kılmaya devam ediyordu,
sonunda bitirdi ve yerine geçip oturdu.
Yaşlı adam biraz daha yanına yaklaştı.
- Nedir o fazladan kıldığın namaz? Biliyorsun ikindi namazından sonra kılınan nafile
bir namaz yoktur?
Delikanlı bir müddet cevap vermedi, daha
sonra sakin bir sesle:
- Kaza namazı, dedi.
- Ne zaman kazaya bırakmıştın?
- Gözaltındayken.
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Çok yavaş bir şekilde söyledi bunu, daha sonra
da gözleri uzaklara dalıp gitti.

- Sen öyle hep kabul kabul diyorsun ama…
Bir müddet sustu genç adam.

Yaşlı adam onu konuşturarak ve bir şeyleri
hatırlatarak üzmek istemiyordu. Fakat yine de
kendine hâkim olamadı.
-

Ne kadar tuttular göz altında?
Yirmi dokuz gün.
Allah Allah, yirmi dokuz gün öyle mi?
Evet, yirmi dokuz.
O yirmi dokuz günlük namazımı kaza edeceğim.
- Kılamamışsındır, kıldırmamışlardır herhalde?
Delikanlı bir müddet sustu ve sonra yaşlı adama döndü:
- Aslında namazlarımı kıldım, bir tek vaktimi bile kaçırmadım fakat…
- Fakat ne?
- Fakat namazın şartlarını yerine getiremedim, hep eksikti.
Çoğu zaman abdest alamadım, teyemmüm
ettim.
- Olsun, teyemmümle olsun, kabul değil mi?
- Fakat toprak bulamadım teyemmüm edecek, bazen beton duvara, bazen de demir
kapıya ellerimi sürerek teyemmüm ettim,
kabul olur mu?
- Ne demek kabul olmaz, elbette olur.
- Kıbleyi de bilmiyordum, rica ettim söylemediler.
Hem bu arada namazın diğer rükünlerini de
yerine getiremiyordum, askıdaydım hem ellerim hem ayaklarım bağlıydı, çoğu zaman zorla
rükûa gidebiliyordum, hele hiç secde yapamıyordum.
- Olsun, olsun yine de kabuldür senin kıldığın bu namaz, dedi yaşlı adam.
Fakat ses tonu gittikçe değişiyor, ağlamaklı bir
hal alıyordu.

Daha sonra değişik bir ses tonuyla devam
etti.
- Biliyor musun, gözaltında bulunduğum
o yirmi dokuz günün on beş günü anadan üryandım, çırılçıplaktım, soymuşlardı
beni. Yalvarıyordum onlara, ne olur Allah
(CC) için bir tek külotumu bana verin, hiç
olmazsa namaz kılacağım vakit verin diyordum, fakat vermiyorlardı.
İşte o şekilde kıldım namazlarımı. Mümkün
olduğu kadar toparlanıp avret yerlerimi örtmeye çalışıyordum fakat bazen onu da yapamıyordum, bu şekilde namaz kılıyordum…
Ortalığı epeyce bir müddet sessizlik kaplamıştı, delikanlı yaşlı adamdan cevap bekliyordu,
- Bu namazları kaza etmesi gerekmiyor
muydu?
Yaşlı adam kafasını kaldırdığında gözyaşlarının baştan sona yüzünü ıslattığını gördü, ağlıyordu, ağlıyordu. Sonra birden doğruldu ve
delikanlının omuzlarından kuvvetlice tuttu ve
kendine çekti:
- Bana bak delikanlı! O namazları asla kaza
etmeyeceksin.
O namazları alıp Allah’ın huzuruna varacaksın.
“Allah’ım sana bunları getirdim”, diyeceksin.
Biliyor musun, belki hayatında kıldığın
en önemli namazlar, senin bu namazların
olacak.
Yaşlı adam sordu adın ne, nerelisin, ne iş yaparsın, suçun ne?
Adım: Muhsin Yazıcıoğlu
Suçum: Vatanı Sevmek
Mekânın Cennet Olsun Güzel İnsan
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Mehmet ÖZBEK

Abdülvahit Küzecioğlu’yla
Bir Gün Bir Gece
Bugün, geçmişi yad ederek TRT repertuarında bulunan, tarafımdan derlenmiş, okuduğum ya da değerli sanatçılardan dinlediğiniz
türkülerin derlenme ortamına sizi götürmek
istiyorum. Efendim bizim TRT İstanbul
Radyosu’na giren 1966 kuşağından birkaç arkadaşımız vardır ki, her gün Radyo’ya geldiğimizde, önce Nida Tüfekçi hocanın odasına
uğrar, hâl hatır sorup biraz sohbetten sonra
işimize bakardık.
Yıl 1971, bundan 50 yıl önce. Kerküklü sanatçı rahmetli Abdülvahit Küzecioğlu İstanbul’da,
Nida Tüfekçi hocayı ziyarete gelmiş. Her zaman olduğu gibi hocanın odasına girdiğimde
Nida Hoca odada oturan bir kişiye: “İşte Mehmet Özbek” deyince, odadaki kişi, gürleyen bir
sesle “Allaaaah, bizim me’nileri hoyratları ohuyan Mehemet Özbek bıdı (bu mudur?)” diyor
ve kucaklaşıyoruz. Hoca, Abdülvahit Küzecioğlu diye bizi tanıştırıyor. Derken odaya Yavuz
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Top giriyor. Kısa bir sohbetten sonra odadan
ayrılıyoruz ve Yavuz Top’a “Küzecioğlu’yla akşam oturup sohbet edelim” diyorum, “Olur,
benim ev müsait” diyor. Ben o sıralar uzakta,
Üsküdar-Tunusbağı’nda oturuyorum. Yavuz
Elmadağ semtinde, Radyo’nun hemen karşısında bir evde oturuyor. Henüz bekâr.
Ve biz Küzecioğlu’nun Radyo’dan çıkışını
bekliyoruz. Uğurlarken teklifimizi sunuyoruz,
önce bu akşam bir arkadaşıyla buluşacağını
söylüyor, biraz durduktan sonra teklifimizi
kabul ediyor ve akşam, Taksim’de kaldığı
otelden alıp eve geliyoruz. Yavuz pirzolalar
hazırladı, ben de çiğköfte yapacağım.
Efendim derken sohbet Kerkük havalarına
yöneldi. Kerkük hoyratlarının, Mazan, Delli
Heseni, Yolçı, Ömergele gibi ilginç isimleri olduğunu söylüyor ve soruyorum; açıklıyor:
Şöyle diyor Kuzecioğlu: “Hakikate bakarsan,
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bizdeki hoyratların hepisi isme bırakılmış, bir
şahsın adına bırakılmış, Mesela Delli Haseni
hoyratı. Onun usûlüdür, o icat etmiş, onun
ismine kalmış…. Nobatçı usûlü, bir tane nöbetçi Mustafa varmış, gece nöbetçisi (bekçisi),
bu onun usûlüdür. Mesela Yolçu usûlü, yolda
davar üzerinde giderken okunurmuş…”

diye Kerkük’te pek yaygın olmayan 11 heceli
bir türkü tutturuyor. Bilmediğimiz bir türkü
olduğundan ara bölümlerde “ley liley li” diye
diliyle çalgı gibi eşlik ediyor. Aslında yüreği
coşku dolu Küzecioğlu coştu mu, coşar, bu
güzellikleri daima yapar. Neşe dolu bir insandı.
Kendi coştuğu gibi çevresini de coştururdu.

Burada şunu belirtmeliyim: Anadolu’da halkın kalıp ezgiye makam, kaide dedikleri gibi,
Kerküklüler de kalıp ezgiye usûl diyorlar.
Bir ezgiyi yanlış okuyana makamını bozdu,
kaidesini bozdu ya da kaidesinde okumadı
dediğimiz gibi, Kerkük’te de “usûlünü bozdu” diyorlar. Yani Kerkük’te usûl teriminin
ölçüyle ilgisi yok.

Yavuz durur mu, coşan bir ırmak gibi, daha önceden bildiğimiz muhalif hoyratına akıyor.

Yemekten sonra Yavuz sazını eline alıyor ve gezinmeye başlıyor. Küzecioğlu bir yerden perdeyi yakalayıp Kurdo hoyratını giriyor.

Mes’ud yaşarken sevdaya daldım
Ah bu ne sevdadır ben şaştım kaldım
Sevdasız başım sevdaya saldım
Her hara getsem, hara bahsam karşımda sensen
Çiçeklerden meleklerden daha özelsen

Sene dağlar
Kar yağar sene dağlar
Elimde arzuhalım
Koynumda sened ağlar
Tutaydım yârın elin
Çıkaydım sene dağlar
Ben de aynı ayakla, “sene dağlar” ayağıyla
Urfa’dan cevap veriyorum.
Sene kalmaz
Gün geçer sene kalmaz
Bana ettiğin zulum
Gün gelir sene (sana) kalmaz
Küzecioğlu değişik bir makama, Çargâh makamına geçmek istiyor ve “Çakmakla tavus
bundan çıkar” diyor. Çakmak dediği “Çakmağı çak”, tavus dediği de “Ey kız tavus kimisen
(gibisin)” türküleri
Kısa bir dinlenmeden sonra Küzecioğlu segâh
çeşnisine giriyor ve:
Kaşların kemandır siyah gözün var
Akşam çıkan aydan parlak yüzün var
Şekerden şerbetten tatlı sözün var

Dağlar yeşil boyandı
Kimi yattı kimi uyandı
Küzecioğlu’nu tutmak mümkün değil, muhalif çeşnisinde devam ediyor.

Anlıyoruz ki Irak Türkmen kültürünü
Anadolu’da tanıtma gayretimden ötürü, bir
cemile olarak, neyi var neyi yok büyük bir heyecanla önümüze dökmek istiyor. Çiğköfte
muhabbeti bitti, nöbetçi Mustafa’nın Muçula Usûlün’e sıra gelmişti. Bu arada belirtelim,
Muçula, “Mustafa” adının, sevimlilik ifade
eden biçimi; Anadolu’da Mehmed’e, sevgi ve
samimiyet bildirmek üzere Memo, Memoş
denildiği gibi… Önce çiğköfteyi beğendiğini
ifade edip muçula’nın hikâyesini anlatıyor.
Özetle, Muçula bahçede çalışırken komşu
bahçenin sahibi ile aralarında anlaşmazlık
çıkar, iş kavgaya dönüşür, Muçula elindeki
belle (kürekle) karşısındakinin kafasına vurarak onun ölümüne sebep olur. İdamı söz konusudur. Muçula Kerkük’te çok sevilen biridir. Başta Vali olmak üzere halk kan sahibine
Muçula’nın idam edilmemesi için ricada bulunurlarsa da hatta bir rivayete göre, ağırlığınca
altın vermeyi teklif ederlerse de ölenin annesi
davasından vazgeçmez. İstanbul’dan idam fermanı gelir. İdam sehpasına giderken Muçula
şu manileri söyler.
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Bu alma dört olaydı
Karnıma dert olaydı
Boynumu vuran cellat
Keşke bir mert olaydı
Endiler çaya bunlar
Benziller aya bunlar
Menim bu süt gönlüme
Vurdular maya bunlar
Men gettim anam kaldı
Oduma yanan kaldı
Ne dünyadan hayr gördüm
Ne bir nişanam kaldı
Kalasız
Kerkük olmaz kalasız
Odu (işte) men koydum gettim
Siz sağlıkla kalasız
Ve Muçula bu dünyadan göçer.
Muçula usûlünün en yaygın hoyratı şanssızlığı
ifade eden sözlerle zengin bir cinas sanatı ile
bezenmiştir.
Çimeni
Su gögertmiş çimeni
Dağlarda bir lalaydım
Koparttı yolcı meni
Deryahda balığ idim
Çekti kullapçı meni
Havada bir kuş idim
Endirdi torçı meni
Dağlarda ceyran idim
Vurdu kör avçı meni
Büktü küreğe koydu
Gadder demirci meni
Ağ gümüşe dönderdi
Zalım altunçu meni
Gelmişem yar yanınnan
Çi yarı gör çi meni
Sıra yolçu usûlüne geliyor. Hani başta demişti ya, yolda giderken davar (binek anlamında)
üzerinde söylenen bir hoyrat usûlü işte o. Yolçu Usûlü.
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Kerkük Hoyratları içinde töresel karakteri
en iyi yansıtan usûllerden biri Ömer Gele
usûlüdür. Küzecioğlu’nun seçtiği hoyratlar
da ezgiye çok uygundu. “Ağa neymim, paşa
neynim, elimde degi (değil) neynim” diye
çaresizliği ifade ediyordu. Hoyratın başında
ve sonunda geçen “he bile neynim” ifadesi,
“Evet, işte böyle ben nasıl edeyim” anlamındadır.
Biz üç kardaşıdığ bir ana
Sıhılmıştıh bir hana
Bu zalım felek, bu gaddar felek bir tepme çaldı
Attı her birimiz bir yana
Kerkük hoyratları içinde en yaygın ve en içli
olanı Mazan hoyratıdır. Hemen her Türkmen bu hoyratı okuyabilir. Şöyle dedi Küzecioğlu:
Yandı canım
Tutuştu yandı canım
Felek okun atmadan
Serende döndü canım
Serend, kalbur demek… Ve arkasına bir beste
bağladı:
Bir taphır gögerçinim harmandadı, harmandadı
Her kimin yarı da yoktı, derd ondadı gam ondadı
“Taphır”, “tabur” sözcüğünden geliyor. Biz,
“Bir bölük, bir yığın güvercin” deriz.
Küzecioğlu, Yavuz Top’un sazıyla coştukça
coşuyor, dur durak bilmiyor. Ancak arada bir
Elezber okuyarak onu dinlenmeye alıyorum.
Küzecioğlu’yla birlikte olup da ‘Kerkük Urfası’
(Sonradan taktığım adla: Kerkük Divanı) dinlenilmez mi? Büyük bir arzuyla okunan divanı
yine büyük bir zevkle dinliyoruz.
Gün ışımaya başlarken candan dost, bağlamada ekol sahibi, değerli hoca sanatçı, sevgili Yavuz Top’a teşekkür edip, evinden ayrılıyoruz.
Bir rüya da böyle bitiyor.
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Irak halkı siz yatın
Gaflet yuhsuna36 batın
Neftimiz sayasında37
Gör parlırı Vaşıntın38

Üregimiz ezilib4
Diriğ kader yazılıb5
Elektrik elinnen6
Moralımız bozulub

Irak işiv kör düğün
Kim aşsın fesat ögün
Müvellideye razıydığ
O da sakattı bugün

Karanluğ zaman kaldım
Eyyi39 düşünüb daldım
Hemen gettim bazara
Şahın layiti40 aldım

Buna diyiller7 hayat
Dert geli babat babat8
Elektrik gelende
Herkes veri salavat

Adıv nedi ‘Al-Ube(y)t21
İşiv nedi gelib-get22
Sordum müvellide yohtu23
Dedi bozulub serket24

Üregimde ğem çohtu
Yandı üregim kohtu
Etlendin layit aldım41
İşlettim şahnı yohtu42

Hüküm sürürü9 hükmet
Herkes çekiri10 zahmet
Elektrik kesilse
Herkes diyer11 bin na‘let

Müvellidenin halı
Zehir edibti25 balı
Ki günde bir sakattı26
Aynı parasın alı

Düşündüm yüz il ögce43
Mum yandırdılar gece
Karanlığı boğmağçın
Gedim mum alım mence

Müvellideye atın12
Elektriğe atın13
Ömür bunuydan14 geçse
Ne dadı var hayatın

Hah her şeye hüsürü27
Dah demeden küsürü28
Zibil parasın verriğ29
Kerkük altun kusuru30

Ne kış ne yaz ne güzde
Takat kalmadı dizde
Âlem aya çıhırı44
Mumu kullannığ45 biz de

Ne oturağ ne yatağ15
Ne alıb ne de satağ
Can covar16 değişmexçin17
Meger bir Mısrî tutağ18

Bir gün rahat olmadım
Hayattan zevk almadım
Dedim lala31 yandırım
İçinde neft bulmadım

Boynu kırılsın yadın
Bozdu Irak’ın dadın
Gül ekib ğem biçiriğ46
Hayat koymuşuğ47 adın

Gece ğemnen yatmıram32
Yulduz olub batmıram33
Kerkük neftte çimiri34
Evimde neft tapmıram35

Gideğ yapağ dağa dam48
Hem sola hem sağa dam49
Dokzan ildi gelmedi50
Irak’a bir sağ adam

19 Jeneratör mü yoksa elektrik mi?
20 Herkesin elektriği kesilmiş, kimsede
cereyan yok
21 Adın nedir Al-Ubeyd
22 İşin nedir gelip-gitmek
23 Sordum jeneratör yok mu
24 Circuit (okunuşu: serket), devre
bozukluğu
25 Etmiştir
26 İki günde bir bozulur
27 Halk her şeye susyor
28 Küsüyor
29 Çöpün parasını ödüyoruz
30 Altın kusuyor
31 Lamba
32 Gamdan yatmıyorum
33 Yıldız olup batmıyorum
34 Kerkük petrolde yüzüyor
35 Evimde yakacak neft bulamıyorum

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jeneratör
Zevkimi bozmuşlar
İnsanız dayanıyoruz
Yüreğimiz ezilmiş
Kader [böyle] yazılmış diyoruz
Elinden
Diyorlar
Dert gelir çeşit çeşit
Sürüyor
Çekiyor
Der
Jeneratöre değiştirin
Elektriğe değiştirin
Bununla
Ne oturup ne yatalım
Change over
Değiştirmek için
Ancak bir Mısırlı işçi tutup çalıştıralım

ELEKTRIK-MÜVELLIDE

Çağırdım kızım Saba
Müvellidedi ya kahraba19
Kız getti bahtı dedi
Herkesin yohtu20 baba

Şemsettin TÜRKMENOĞLU

Elektrik müvellide1
Zavkım bozublar2 evde
İnsanığ dayanırığ3
Buna dayanmaz dev de

Uykusuna
Petrolümüz sayesinde
Parlıyor Washington
İyi
Şarj lightı (ışığı, lambası)
Light (ışık) aldığıma sevindim
Çalıştırdım şarjı yoktu
Yüz yıl önce
Bütün dünya aya gidiyor
Kullanıyoruz
Gül ekip gam biçiyoruz
Koymuşuz
Gidip dağda ev yapalım
Ev
Doksan yıldır gelmedi

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 24  • السنةSayı/Issue 93  • العددOcak-Mart/January-March 2022 آذار-كانون الثاني

19

nazimterzioglu@gmail.com

Nâzım TERZİOĞLU

Bir Tek Gökdelenler mi Eksikti
Erbil, düz ve geniş bir ova üzerinde kurulan bir şehirdir. Bu özelliğinden dolayı ufkî
(yatay) gelişmeye çok elverişlidir. Nitekim,
geçen yüzyılın ortalarından bu yana adeta
bir nüfus patlaması yaşayan şehir, son yirmi yıl içerisinde gelişigüzel onlarca yeni
mahalle kurularak hızlı bir şekilde büyümüştür. Çarpık kentleşme yüzünden bu
yeni mahallelerin çoğu plansız, projesiz kurulmuştur. Bunun sonucunda doğal olarak
birtakım sorunların ortaya çıkmasına yol
açmıştır.
Günlük hayattaki rutin ihtiyaç olan elektrik ve içme suyu sorun olmuş, Irak’ın diğer
şehirleriyle aynı kaderi paylaşan Erbil halkı
da plansız büyüme ve nüfus artışından dolayı sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu husus
belki halk nezdinde olağan bir durum sayıldığı için de fazla dikkat çekmemiştir. Ancak kısa bir süre önce Erbil, ilk defa bir sel
felaketine maruz kalarak maddi ve manevi
epey zarar gördü ve bu olayda on iki vatandaş hayatını kaybetti. Selde en büyük zararı
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görenler elbette yeni mahallelerin sakinleri
oldu. Halkın yorumuna göre bu olayın ana
sebebi, yeni açılan mahallelerin altyapısı olmaması veya bu altyapının yetersiz kalmasıdır. En büyük delil olarak da bu felaketten en az etkilenen eski mahallerin olduğu
gösterilmiştir. Kısacası Erbil’de oldum olası
ve hâlâ da devam eden elektrik kesintisi, su
yetersizliği, yakıt bulamama sıkıntılarına
bir de sel baskını endişesi eklenmiştir.
Bunlar artık halkın yaşadığı ve gördüğü bir
takım somut sorunlardır. Esas değinmek
istediğimiz konu ise şehirde öngörülen ve
gelecekte telafisi mümkün olmayan bazı
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yanlış girişimlerdir. Yıllardır yüksek tahsil sebebiyle doğup büyüdüğüm Erbil’den
uzak kalsam da her fırsatta sılaya ziyaretlerim olmuştur. Ancak son defa Korona salgını yüzünden iki yıllık bir süre ardından
memlekete ancak dönebildim. İnsan ait olduğu ortamından bir süre uzaklaşıp tekrar
geri dönünce mutlaka yapılan değişiklikleri
kolaylıkla fark edebiliyor ve alışık olmadığı
şeyleri yadırgayabiliyor.
Az yukarıda sözünü ettiğimiz gibi Erbil düz
ve geniş bir arazi üzerine kurulmuş, henüz
alan sıkıntısı yaşamayan bir kenttir. Oysa
son gidişlerimde yatay yatırımlar yapılması
yerine bu defa yer sorunu yaşandığı şehirlere benzer dikey biçimde gelişmeye yönelik eğilimler göze çarpmaktadır. Sanki son
dönemlerde müstakil konutlardan oluşan
bunca yeni site ve mahalleler yetmezmiş gibi
yüksek konutlardan oluşan siteler, dikilen
devasa binalar yapılmaya başlanmıştır.
Dünyada bugün kahir ekseriyet insanlar
müstakil evlerde oturmak arzusundayken
Erbil’de hâli vakti yerinde olanlar bu çeşit
yeni yapılan daireleri tercih ederek fahiş fiyatlarla satın almaktadırlar. Bu evlerde yaşama isteği de günbegün artmaktadır! Kanaatimce, bu rağbetin artış sebebi milletin
çevre ülkelerin hayat yaşayışına karşı duyduğu kuru özentiden başka bir şey değildir.

vel kişilerin bu çeşit girişimleri gelişmişlik,
medeniyet ve ilericilik saymalarıdır.
Şehrin merkezinde yapılan bu tür yüksek
katlı binalar kentin ve tarihi eserlerin siluetini bozmaktadır. Bu tasarruflar, özellikle
dünya mirası listesine girmiş olan kentin
özü ve göbeğinde yer alan tarihî ve kadim
Kalesi ile bir camiin (külliyenin) arta kalan
ve yaklaşık bin yıldır ayakta duran minaresine karşı büyük saygısızlıktır. Nitekim,
bunlar ezelden beri şehrin birer simgesi haline gelmiştir. Bu iki tarihî eserin boyunu
aşan her yapı tıraş edilmeli veya temelden
yıkılmalıdır. Artık şehrin simgesi sayılan
Kalenin ve Çöl Minaresinin siluetini bozan
bu ucube binaların inşaatına yetkililer izin
vermemelidir.

Bundan birkaç yıl önce Musul yolundaki
büyük parkın yanında inşaatını tamamlayan şimdi Jastice Tower olarak adlandırılan
binanın hâlâ yarısından fazlası boş dururken Erbil’in dört tarafından rahatlıkla görülebilen şehrin merkezinde Zaniary Towers
adında (Altmışmetrî caddesinde, stadyum
yakınında) gökdelenleri andıran devasa binalar yapılmaktadır! Şehirde adeta yüksek
bina yapma yarışına başlanmıştır. Bu konunun en ilginç tarafı ise birtakım aklı evKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 24  • السنةSayı/Issue 93  • العددOcak-Mart/January-March 2022 آذار-كانون الثاني
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Ali Makram GHAREEB

Irak'ta Osmanlı Döneminden
Kalan Tarihi "Kerkük Evleri"
Kentin Kimliğini Yansıtıyor
Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi evler, ihmal ve ilgisizliğe
rağmen hala ayakta kalarak kentin kimliğini
yansıtan en önemli unsurlardan biri olmayı
sürdürüyor.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Suphi Saatçi, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Kerkük evlerinin 1700'lü yılların
sonuna doğru inşa edildiğini söyledi.
Kerkük'teki tarihi evlerin yaklaşık 200 yıllık
bir geçmişe sahip olduğunu belirten Saatçi,
"Halihazırda ayakta kalabilen evlerin yaklaşık 120 -150 yıllık bir geçmişi var. Kerkük'ün
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kimliğini yansıtan bu evler devlet tarafından
ihmal edilmesine rağmen zamana meydan
okuyor. Bu evler, Türkmenlere özel konut mimariye sahiptir." dedi.
Osmanlı Motifleri Taşıyor
Saatçi, Osmanlı döneminden kalan Kerkük
evlerinin çoğu, kentin tarihî merkezi olan Kerkük Kalesi’nde bulunuyor. Kalede 700'den
fazla tarihi evin ne yazık ki çoğu devrik yönetim tarafından yıkılmış ve kalede oturan halk
aşağıya indirilmiştir. Halen kalede bulunan ve
Türkmen konut mimarisinin simgesi sayılan
bu değerli evlerin zamana karşı direndiğini
kaydetti. Dönemin Kerküklü ustaları tarafından yapılan bu evlerin bazısının Osmanlı
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motifleri taşıdığını aktaran Saatçi, söz konusu
evlerin yapımında Tebrizli ustalardan da istifade edildiği bilgisini verdi.
Devlet de tarihine sahip çıkmalı
Kerküklü araştırmacı ve yazar Sami Bayraktar,
bu tarihi evlerin sahipleri tarafından kısıtlı imkanlarla onarılmaya çalışıldığını ancak bunun
yeterli olmadığını ve devletin de kentin tarihine sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Bayraktar, tarihi Kerkük evlerinin özellikle
kentin Avcı, Cukur, Çay, Piryadi ve Musalla
mahallelerinde bulunduğunu kaydetti.
Tarihi evlerin bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bayraktar, bu evlerin yapım aşamasına katılan son inşaat ustasının ise
85 yaşındaki Kâzım Bey olduğunu aktardı.
Dede Yadigârı 150 Yıllık Evde Yaşıyorlar
Kerkük'ün tarihi evlerinin yapımına tanıklık
eden 82 yaşındaki Fazıl Bayraktar, dedesinden
kalan 150 yıllık bu evde çocukları ve torunlarıyla yaşadığını söyledi.
Evin tamamının kireç taşıyla yapıldığını belirten Bayraktar, bu evlerin yapımının ise yaklaşık 3 yıl sürdüğünü kaydetti. Bayraktar'ın evi,
1800'lü yılların ortasına ait motiflerle bezeli
ahşap kapıları ile dikkati çekiyor.
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Ata TERZİBAŞI

SEYFEDDİN BİRAVÇI
(1948-2007)
Hayatı:
Türkmen Bayat aşireti boylarından bir
bölüğünün sakin olduğu Biravcı köyüne
mensup Hüseyin adında bir şahsın oğlu
olan Seyfettin bu yüzden o lâkabı almıştır.
1948 yılında Kerkük’te doğmuş ve bu şehirde yetişmiştir.
İlk ve ortaokulu burada bitirdikten sonra
tahsilini öğretmenler enstitüsünde sürdürerek 1966’da mezun oldukta ilkokul
öğretmenliğine tayin olunmuştur. 19711973 yılları arasında Kerkük’te Türk Kültür Merkezi’ne devam ederek edebî alanını
iyice geliştirmiştir.
1991 de emekliye ayrılan şair 15.7.2007
tarihinde Kerkük’te kurulması öngörülen
edebiyat topluluğu Işık Grubu’nun kurucu üyeleri arasına katılarak bu grubun aynı

adla çıkardığı Türkçe-Arapça derginin başyazarlığını üstlenmiştir. Bu grup edebî bir
medrese olmaktan çok bir tanıtım merkezi
idi. Üyelerinden bir kısmının edebî faaliyeti pek yoktu.
Seyfettin Biravcı ise çalıştığı bu yuvada
millî görevini tamamlamadan 5 Temmuz
2007 tarihinde hayata veda etti. Oğlunun
sarraflık yaptığı dükkânına gelen bazı kişiler tarafından silahla vurularak ağır şekilde
yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedaviye
alınırken geçinmiştir (vefat etmiştir). Çatışmada karşı taraftan da biri ölmüş, diğer
biri de yara alarak hastanede ölmüştü.
Seyfettin güler yüzlü, yürekli bir insandı.
Evli ve beş çocuk babası idi. Bu değerli
şairin ardından Işık Dergisi’nin Tahrirat
Müdürü Mehmet Ömer Hamzalı tarafından yedinci sayısı şaire tahsis edilerek bunda çok sayıda yazar ve şairlerin Türkçe ve
Arapça ağıtları yer almıştır.
Şiiri:
Yetenekli bir şair olan Seyfettin 1966 yılından beri yerli Kardaşlık dergisinde yayımladığı şiirleriyle edebiyat sahasına atılmıştır.
Az önce belirttiğimiz gibi 1971-1973 günleri boyunca üç yıl kadar bir müddet Kerkük’teki Türk Kültür Merkezi’nde çağdaş
Türk şairlerinin eserlerini izleyerek aldığı
bilgiler sayesinde edebî alanını geliştirerek
şiir sanatında olgun bir duruma gelmiştir.
Eserlerinde bir nevi şahlanma gösterişi
sezilmektedir. Bu da şairlik gururundan
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nâşi tevazu duygusuyla ilgili niteliktir. Bu
durumunu 1994’te basılan Filiz unvanlı
kitabının başında yazdığı şu dörtlüğüyle
saptamıştır:
Bana şâir deme günâhdır suçtur
Fuzûlî irkilir gücenir sana
Yazdıklarım ancak bir anı bana
Taslamam şâirlik bence çok güçtür
Yeni uyduruk yanlış bir imlâ ile basılan şiirleri mazmun ve eda bakımından parlak
eserlerdir. Bunda yurtseverlik yanında tabiat
tasvirleri de yer almaktadır. Milliyetçi ve ülkücü bir şair olan Biravcı bir şiirinde millet
ve yurt sevgisini şu mısralarıyla ifade ediyor:
Bu millet sevgisi elimde değil
Yürekte kazılmış dilimde değil
Silâhım içimde belimde değil
Mert insan yolundan ölse de dönmez
Yurt aşkı içinde hep yanar sönmez
Aynı zamanda Kerkük’e bağlılığını şu güzelim beytiyle belirtiyor:
Kerkük öz ilimdir başka il seçmem
Bilsem de ölürüm bu yurttan geçmem
Şair manzumelerini çokluk hece vezniyle
ve tek tük serbest stilde yazmıştır. Bu son
tür şiiri için “serbest çizgi” terimini kullanmıştır. Kafiyede bazen, yeni edebiyat türünde görülen tarzı benimsemektedir.
Şiirinden Örnekler:
Kerkük Tabloları
Kerkük’ümün al göğü1 şehit kanın andırır
Cennet meleklerini büyüsüyle kandırır
1

Sema her zaman şiirde mavi (açık gök) renkli olarak
söylenildiği hâlde, şair bununla şehrinin Babagürgür
semtinde yanan gazın aleviyle gökyüzünün, daha
çok bulutlu gecelerde, kırmızı renk almasını şehit
kanıyla sembolize etmektedir.

Yüreğinden fışkıran o kara altın seli
Batıda kulelerin lâmbasını yandırır
Kerkük Babagürgür’le yanağını allıyor
Batış ışınlarını omuzunda sallıyor
Alkımlarla kuşanmış yosma bir gelin gibi
Çiçeklerin rûhuyla dudağını ballıyor
Bir bezgin âşık gibi sarp dağlara yaslanır
Çevren kara giyinir kızıl gökler2 yaslanır
Yüce, köhne dağ gibi saçlarımı kar kaplar
Buğlanır ala gözler, dil ağızda paslanır.
Yıpranmış koca Kale gözümüzde fer gibi
Uzaklardan görülen meydanlarda er gibi
Tarih, motif, müzeler, defineler kaynağı
Gizli ezan çekiyor tapınakta şer gibi
Kalıtlar sembolüdür yitik kalan Taşköprü
Lüfer sözlüklerinde yoktur sana eş köprü
Hâssa’nın sert taşları yıllardır susuz bitkin
Dua okur yalvarır n’olur biraz coş köprü
Tarihlere destansın, Fuzûlî yazmış seni
İlâhi bir tablosun doğalar çizmiş seni!
Çemberleşen bulutlar yaldızlı bir çerçeve
Tanrılar heykeltıraş içimde kazmış seni

Akşam
Solgun yaralı güneş bir garip yolcu gibi
Melûl melûl süzülüp iniyor çevrenlere
Ayrılık içmiş gibi arkasına bakıyor
Bir mazlum olduğunu yakıtır evrenlere
Gün iner mor kuş döner doğduğu yuvasına
Göğün ay yıldızları dökülür ağaçlara
Melekler cümbüş katar akşamın havasına
Masum pembe hayâlim yükselir miraçlara
Yağar bu hayâle [hep] etek etek çiçekler
Akşamın türküsünü okur gümüş böcekler
2

Önceki çıkıntıya bakınız.
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İçimde gözüşüyor beyaz kızıl mor renkler
Sessizliği bozar[lar] serseri kelebekler
Perde perde kısılan avazlarda acı var
Damarlara geçmeden gönüllere akışır
Bu güzellik ihtişam ancak güne yakışır
Ona sultan dediler çünkü kızıl tâcı var
İçimde irkiliyor gizli sessiz bir merak
Kuru dudaklarımı bastı yabancı ayak
Çok zor oldu ayrılık sezince akşamları
İndirdim perdeleri odamda ağlayarak
Mehmetciğim!3
Yükseldikçe yükseldin başın erdi göklere
Şehitlik madalyası ancak sana yakışır
Burcu burcu kokarak indin sindin göklere
İnandığın o ülkü damarlarda akışır
Ey şehit aydınlattın yolumuzu kanınla
Mertçe meşale çektin gelecek kuşaklara
Tarihin cilvesine şâheserin anınla
Cenneti elde ettin sarıldın bayraklara
Yıldırımla vuruldum şom haberi sezince
Sen ettin bu gönlümü ezinçle didik didik
Kavuştun ilelebet ölmezliğe erince
Gittin Tanrı katına yüzün ak başın dimdik
Can verdin baş eğmeden o soysuz alçaklara
Kurban olsun bin namert saçının bir teline
Seni yok eden varlık gömülür balçıklara
Ölümün destan oldu bizim Türkman-eline
Filiz
Bir erguvan dalında tomurcuksun filizsin
Sen tutsak gönüllerde silinmeyen bir izsin
İmgeler âleminde bilinmeyen bir gizsin
Daha kimse bilmiyor sen Meryem’le ikizsin

Gözlerimin önünden telek gibi geçersin
Rûhumun pınarından aşk iksiri içersin
Yüreğimin bağından kan rengi gül seçersin
İşveyle fısıltıyla hep onları biçersin
Seni güle benzetmek günahtır cinayettir
Yüzüne ay söylemek hüsnüne ihânettir
Ağzından dökülenler yaldızlı bir âyettir
Karşında boyun eğmek en yüce ibadettir
Bir beyaz tülbent ile benzersin güvercine
Gönlüm sana açıktır kay, gir, dal da içine
Yıllarca da bıraksan dönerim sana yine
Sürünürüm ardınca eğer gidersen Çin’e
Sendin4
Ne zamanlar geleceksin
Yavruların göreceksin
Dostlarını soracaksın
Sensiz toylar yasa benzer
Boş çınlayan tasa benzer
Aşımızın tuzu sendin
Yüreklerin yüzü sendin
Tılsımların gizi sendin
Hep yaralar bağsız kaldı
Yüreğimiz yağsız kaldı
Evlerde su, hava sendin
Barındıran yuva sendin
Derdimize deva sendin
Tokatını çaldı kader
Seni uzak saldı kader
Ne güzeldi o geceler
Dost adını hep heceler
Özler seni gör niceler
Bir de dönsün mutlu günler
Kurulsun o toy düğünler
4

3
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Şair bu manzumeyi Kifrili öğretmen Mehmet
Korkmaz’ın milliyetçiliği yüzünden 1980 yılında
idam edilmesinin akabinde yazmıştır.

Şair bu manzumeyi, 1980 yılında milliyetçilik
sebebiyle altı ay hapse mahkûm olan meslektaşı
Mehmet İzzet Hattat’a seslenerek 1982’de yazmıştır.
Denilmeğe değer ki Seyfettin, Hattat’ın kardeşi
Hâşim’in kızıyla evliydi.
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Bahçemizin gülü sendin
Bülbüllerin dili sendin
Sazımızın teli sendin
Ne saz kaldı ne de keman
Başımızı sardı duman
Dön yerine yerin boştur
Sohbetlerin düşten hoştur
O şi‘rinle bizi coştur
Sana uyar şiir hoyrat
Kalpler içre dal mutlu yat
Mihrap
O sersem geceleri bayraklaştı ılgımlar
Renklerini kaybetti içimdeki alkımlar
Topladım ârifleri çözülmedi tılsımlar
Kuruntu kovaladım düşümde verdim mola
Yüzüm sürdüm mihrâba bir duâmı almadı
Dedi eski kerâmet inan bende kalmadı
Koskoca minareler yere gölge salmadı
Yüzümü yere saldım düştüm geldiğim yola
Sonsuzluğa uzayan bir kervan izi gördüm
Yıldızları içimde hep dizi dizi gördüm
Zamanın iç yüzüne bakınca bizi gördüm
Yürüdüm öz yoluma bakmadan sağa sola
Piyes
Bu piyesi yazan yazmış ustaca
Rejisörün hükmündedir elinde
Başrol alan birden azmış hastaca
Harikadır kumpasların dilinde
Kimse bilmez bu piyesin adını
Her gün yeni bir perdesi, bölümü
Oyuncular çıkarıyor tadını
Eğlencesi insanların ölümü
Sorma metin, sorma sanat sana ne
Bu sahneyi kaplayacak oyunum
Kulislerin arkasından bana ne
Seyirciyim ağzı bağlı koyunum

Söz Sultanı5
Söz sultanı değilim
Ama…
Sözcüklerim özümden büyük
Dilim gurbet treni
Kafam volkanlar yurdu
Esinlerim şimşekler rûhu
Kâğıtlarım Afrika çölleri
Yazağım Eyfel Kulesi
Divitim Akdenizler
Satırlarım samanyolları
Dar gelir hislerime
Tartıya, uyağa sabredemem
Serbest mi yazıyorsun
Şair değilsin…
5

Bu şiirin konusuyla ilgili Işık dergisinin 2007 tarihli
yedinci sayısında “Teşâbüh-i Efkâr” başlıklı nâçiz bir
yazı yayımlamışımdır.
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Celal ÖCAL

I. Dünya Savaşında
Irak Cephesi Hava Savaşları
I. Dünya Harbinde savaştığımız on cephenin
6 cephesinde Kafkas, Filistin, Sina, Hicaz, Irak
cephelerinde Türk Hava Kuvvetleri savaş vermiştir. Çanakkale Cephesi1 Ege Bölgesi Harekâtları2
müstakil olarak ele alınmıştır. Kafkas, Filistin,
Sina, Hicaz cepheleri hava savaşlarının da ele
alınması gerekir.
Kara savaşları asker,sivil görgü tanıkları tarafından yazılmıştır. Deniz savaşlarında bu gibi tespitler daha azdır. Hava savaşlarında ise kara savaşlarına göre hiç yoktur. Olayın baş aktörü pilotlar,

Osmanlı Harbiye Nezareti I. Dünya Savaşı başlamadan önce İzmir, Çanakkale ve İskenderun’dan
düşman çıkartması yapılabileceğini değerlendirerek tedbir almıştı.

Plt.
Ütgm.
Fazıl Bey

Sultan Mehmet Reşat’ın Beyanname-i Hümayununun son paragrafı olan “Şehitlerimiz evvelki
şehitlere zafer müjdesi götürsün sağ kalanlarımızın Gazası mübarek kılıcı keskin olsun” sözleriyle
başlayan harp ilanı sonrası, savaş beklediğimiz gibi
gelişti. İtilaf Donanması İzmir’i işgal girişiminde
bulundu (5-10 Mart 1915), ancak İzmir Sancakkale bataryalarının verdiği başarılı savunma neticesinde, düşman gemi kayıpları vererek çekilmek
zorunda kaldı3. Ardından Çanakkale’ye saldırdı.
Çanakkale Deniz zaferi ile de düşman donanmasına ikinci büyük darbe indirildi. İskenderun sahili bombalandı (28 Ocak 1915) ve Kûtü’l-amâre
Zaferiyle savaşı kazanacağımız ümidi arttı, tüm
yurtta çok büyük memnuniyet ve sevinç meydana
geldi.

Plt.Asb.
Ahmet
Vecihi
(Hürkuş)

1
2
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aldıkları görev hakkında bilgi vermemeye özen
gösterirler, zaten birçoğu hayatta değildir. Hava
harekâtlarıyla ilgili resmî açıklama hiç yapılmaz.
Çok az pilot hatıralarını yazmıştır. Bu durumun
istisna örneği Plt. Ütgm. Mithat Nuri’dir. Yayınladığı kitabının “Heyecanlı uçuş hatıraları”
bölümünde, “Pilot diplomasını nasıl aldığını,
ilk kazayı nasıl geçirdiğini, İran’da ki tehlikeli uçuşunu, Kıbrıs üzerinde geçirdiği fırtınayı,
Çöl üzerinde Mısır’a uçuşunu, Kûtü’l-amâre’de
İngilizlerle burun buruna karşılaşmasını, Bolu
ormanları üzerinde yaşadıklarını” yazmıştır.

Bülent Yılmazer, Çanakkale Hava Savaşları, Milsoft
Celâl Öcal, I. Dünya Savaşında İzmir Savunması,
2015, İleri Yayınevi

Harb-i Umumide Türk Hava Kuvvetleri altı cephede 15 Tayyare bölüğü düzeninde görev yapmıştı. Bunlar Alman Hava birlikleriyle İzmir bağımsız av takımı, Ayestefanos Tayyare İstasyonu,
Karadeniz Boğazı Alman Deniz Uçak İstasyonu,
3 Celâl Öcal, I. Dünya Savaşında İzmir Savunması,
2015, İleri Yayınevi
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Ayastafanos Deniz Uçak Mektebi ile İzmir
1. Deniz Bölüğü, 300. Paşa Tayyare Bölüğü
(Birüssebi), 1. Tayyare Bölüğü (Gelibolu), 2.
Tayyare Bölüğü (Bağdat), 3. Tayyare Bölüğü
(Medine) 4. Tayyare Bölüğü (Adana), 5. Tayyare Bölüğü (İzmir), 6. Tayyare Bölüğü (Çanakkale), 7. Tayyare Bölüğü (Suşehri), 8. Tayyare Bölüğü (Ayestefanos), 10. Tayyare Bölüğü
(Elazığ), 12. Tayyare Bölüğü (Kermanşah) idi.

Plt.Ütgm.
Mehmet
Cemal
(Durusoy)

Irak Cephesinde, 2. Tayyare ve 13. Tayyare Bölükleri, Alman uçuş ekipleri, Türk Hava Kuvvetleri uçuş ekipleri ile birlikte savaş verdi.
6 Kasım 1914’de İngiliz güçlerinin Fav’ı işgal
edilmesiyle Irak cephesinde savaş başladı, İngiliz güçleri kuzey yönünde ilerledi.
14 Mayıs 1915’de Kraliyet 30. Filo uçakları
Irak cephesine ulaştı. Keşif, gözetleme ve taarruz harekatına başladı. 14 Haziran günü
Kûtü’l-amâre’deki Türk ordugahını bombalandı “teslim ol” bildirileri atıldı. Fırat nehri üzerindeki Nasiriye kaybedildi. İngiliz güçlerine
takviye tayyareler geldi.

Plt.Ütgm.
Mehmet Ali
(Kurcer)

16 Eylül 1915 günü mevzilerimiz üzerinde keşif görevi yapan Caudron G. III tipi düşman
uçağı açılan ateşle inişe zorlandı, pilot ve rasıt
esir edildi.
27 Eylül günü aynı model bir uçak daha ele
geçirildi.İngilizler cepheye denize ve karaya
iniş kalkış yapabilen Short 287 tipinde tayyareler getirmişlerdi. Birliklerimiz hava gücünden mahrum şekilde görev yapmaktaydı.
Irak ve Havalisi Komutanlığı, ele geçirilen
düşman uçaklarını kullanma yolunu araştırdı.
Plt. Ütgm. Fazıl Bey tayyareyi incelemek üzere
Bağdat’a geldi.

Plt.Ütgm.
Mitat Nuri
(Tuncel)

Fazıl Bey ganimet uçak Caudron G. III’ü, uçuşa hazır duruma getirdi.
“13 Ekim 1915 günü Bağdat telgraf hatlarını
tahrip etmek için gönderilen düşman uçaklarından biri daha Türk ateşiyle düşürüldü, pilot
ve rasıt esir alındı. Uçak ele geçirildi.4
4 Harb Mecmû’ası Sayı: 2 “Irak harp cephesinde
düşürülen İngiliz tayyaresiyle esir edilen binicileri”
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Irak Harp
cephesinde
düşürülen
İngiliz
tayyaresiyle
esir edilen
binicileri:
Kolagası
Athken ve
Mülazım
Tervelo

14 Kasım 1915 günü Morice Farman MF7 tipi
bir düşman uçağı topçu ateşiyle inişe zorlanarak
ele geçirildi. Irak cephesinde tayyare müfrezesi
oluşturulmasına karar verildi. Plt. Ütgm. Mehmet Ali Kurçer, Asb. Bçvş. Ahmet Vecihi Hürkuş Bağdat’a geldi. (Mehmet Ali Kurçer Bayazıt
Meydanına tayyaresiyle iniş yapmış gözü kara
bir pilotumuzdu) Azamiye’de Hava meydanı
oluşturuldu. Hangar inşa edildi. Plt. Fazıl ve
Mehmet Ali Bey ganimet uçakla keşif görevine
başladı, önemli bilgiler topladı.
21 Kasım 1915 günü İngiliz uçak müfrezesi komutanı Bnb. Raleigh ve rasıtının kullandığı uçak
açtığımız ateşle vuruldu,ekip esir alındı. Motor
arızası nedeniyle bir İngiliz uçağı daha hatlarımıza inmek zorunda kaldı.
Irak ve Havalisi Komutanı Alb. Nurettin Bey
bozgun halinde çekilmekte olan İngilizleri, kuvvetleri ile yakından takip ediyor sıkıştırıyordu.
6. Hint Tümeni Kûtü’l-amâre’de kuşatıldı ve
Şeyh Sait kasabası ele geçirildi. Bağdat yakınında Azimiye Meydanından uçuş yapan tayyare
müfrezemiz, harekât alanına yakın olan Kûtü’lamâre’nin 6 km batısında Hay köprüsü mevkiine
taşındı. Uçuşlar buradan devam etmeye başladı.
Bu sırada Irak Havalisi ve Komutanlığı lav edilir.
6. Ordu kuruldu başına von der Golç Paşa getirildi. Hava müfrezemiz İngilizlerle mücadelesine devam ederken Irak Cephesinde görev emri
alan 2. Tayyare Bölüğü İstanbul’dan yola çıktı.
İstanbul Ayestefanos meydanından hareket eden
bölüğe ait malzeme ve uçaklar, Haydarpaşa’dan
trene yüklendi, çok uzun ve zahmetli bir yolculukla Pozantı’ya ulaşıldı. Toros dağlarında tayya-
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relerimiz, kanatları çıkarılmış vaziyette, tekerler
üzerinde öküz arabalarında sürüklenerek taşındı.
Gülek Boğazı aşıldı, Adana’ya ulaşıldı. Mamure
istasyonunda tekrar trenden araba taşımacılığına
geçildi. Cerablus ve Resulayn’a gelindi.Cerablusda malzeme ve uçaklar Fırat üzerinde sefer yapan
Kelek denen sallara kondu, Felluca’ya gelindi.
Nehirde bir uçak ve malzeme kayboldu. Dekovil vagonları ile Bağdat’a ulaşıldı.
1916 yılının başlarında Türk kuvvetleri inisiyatif
ve hareket üstünlüğünü ele geçirmiş durumdaydı.
- 2 Ocak 1916 günü Plt. Ütgm. Fazıl ve rasıt Ütgm. Fettah Bey’ler ganimet Maurice
Ferman tipi uçakla havalandı Aligarbi dolaylarındaki İngiliz birliklerinin keşfini yaptı.
Dönüşte uçağımız açılan ateşle yara aldı zorlukla indi.
- 5 Ocak 1916 günü de benzer bir keşif görevi yerine getirildi. İngiliz uçakları 4-5 Ocak
günlerinde keşif uçuşunda bulundu ve İngiliz taarruzu başladı.
- 8 Ocak 1916 günü Üsteğmen Fazıl ve
Fettah’dan oluşan ekibimiz 2000 metre irtifadan 1 saat 25 dakika keşif yaptı. İngiliz
uçakları da görevdeydi.
- 5 Şubat 1916 günü çift kanatlı bir İngiliz
uçağı yerden açılan ateşle düşürüldü. Pilot ve
rasıt esir edildi. İngilizlerin Felahiye’ye yaptığı taarruz geri püskürtüldü.
- 10 Şubat 1916 günü 2. Tayyare Bölüğü
Bağdat’a geldi Azamiye Meydanına yerleşti.
Malzemelerle birlikte Plt. Mehmet Cemal
(Durusoy) ve bir Alman pilot da geldi.
- 12 Şubat 1916 günü yapılan Plalz A. II.
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Mevaki’imizi bombardımana gelen on bir İngiliz tayyaresinden birini tam
isabetle havada tahrib ve içindekilerle beraber iskata muvaffak olan Cebel
Bataryası nişancı efradından Gümüşhaneli “Osman oğlu Mehmet” ve düşürdüğü
tayyare enkazı. Harb Mecmûası S.25-26 s.404 I9I8

-

-

-

Parasol uçağını kullanan Plt. Mehmet Ali
(Kurcer), Makinist Bçvş. Vecihi Hürkuş’un
bindiği uçak kaza geçirdi. Ekibimiz ciddi
yara aldı. 2. Bölüğün uçakları 13 Şubattan
itibaren harekâta katılmaya başladı. Kûtü’lamâre’ye hava taaruzu düzenlendi. 10’dan
fazla bomba atıldı. 17-19-20 Şubat günleri
de taarruzumuz devam etti.
22-23 Şubat günü yapılan keşifte İngilizlerin Kûtü’l-amâre yolunu açmak için hazırlık
yaptıkları ortaya çıktı.
6 Mart 1916 günü çift satıhlı bir İngiliz uçağı açtığımız ateşle düşürüldü. Pilot ve rasıt
öldü. Kûtü’l-amâre’de kuşatılmış olan İngiliz
6. Tümeni üzerindeki baskımızı hafifletmek
için Rus birlikleri Bağdat yönünde taaruza
başladı. Uçak ve malzeme sıkıntısı çekilmekteydi. Bölükte görev yapan sadece Ütgm.
Mehmet Cemal (Durusoy) ayakta kalmıştı.
15 Mart 1916 günü Kûtü’l-amâre önlerinde
Dicle nehrinden havalanmak isteyen bir İngiliz deniz uçağı nehre düştü. 2.Tayyare Bölüğümüz Kûtü’l-amâre’deki İngiliz hedeflerine bombardıman taaruzu yapmaya devam
etmekteydi.
2. Bölük uçuş ekibinden Plt. Mehmet Cemal (Durusoy) ve Rasıt Yzb. Fettah birlikte
gece harekatı gerçekleştirdi. Uçağımız İngiliz
mevzilerine alçak irtifadan bombardımanda bulundu. (20-29 Nisan 1916). İlk gece

-

-

5

6

harekâtı gerçekleştirme şeref ve onuru 2. Tayyare Bölüğü uçuş ekibine ait oldu.
24 Nisan’da yeni hava keşfi yapıldı. İngilizlere “teslim olun” çağrısında bulunuldu.
Teslim çağrımıza İngilizler şart ileri sürünce
anlaşma sağlanmadı. 26 Nisan 1916 günü
Plt. Yzb. Schüz bir İngiliz deniz uçağını daha
düşürdü.
30. İngiliz Filosu, Kûtu’l-amare’de kuşatma
altındaki birliklerine, tarihte bir ilk olarak
hava köprüsü oluşturarak yiyecek, cephane
ve sağlık malzemesi yardımına girişti. 26
gün boyunca havadan attıkları malzemelerin,
bir kısmı nehre, bir kısmı hatlarımıza düştü.
Alçaktan uçan uçakların bazıları düşürüldü,
böylece erzak Türk tarafının eline geçti.5 Dicle nehrinden erzak getirmek için hazırladıkları gemiler de elimize geçti.6 Gemiye “Kendi
gelen” adı verildi. İngilizlerin Kut’u kurtarma
girişimleri başarısız oldu. Ve 29 Nisan 1916
Tasvir-i Efkâr 23 Nisan 1916: Karargâh-ı umuminin
son tebliğine nazaran tayyarelerden torbalarla atılan
levazım ile idame-i mukavemete çalışan Kûtü’l-Amare mevkiinin suret-i muharasasını gösterir kuşbakışı
harita. İngilizlerin Irak’ta kullandıkları harp tayyarelerinden biri. Havâdis 1916 Yüz yıl önce Sergi
Kataloğu İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.
12 Aralık 2016
Harp Akademileri Komutanlığı, Unutulan Zafer: Kutul-amare 100. yılında yeniden anlamak
Sempozyumu, 8 Mart 2016 Sempozyum Bildirileri,
Ceylin Yıldırım, Osman Yalçın
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Plt.Ütgm.Fazıl
Bey, Yzb.Fettah
Bey, Ütgm.
Mehmet Ali Bey

günü Kûtü’l-amâre’de kuşatılan 6. İngilizHindistan Tümeni teslim oldu.
İngilizlerden esir edilen 13.309 asker yanında, üç uçak,40 top, iki gemi ve 40 otomobil
de teslim alındı.
1916 dönemi Pilot Mitat Nuri Bey yazdı.
5-10 Mart 1915’de İtilaf Donanmasının İzmir’i
işgal girişiminin geri püskürtülmesi,18 Mart
1915’de Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılması,29 Nisan 1916’da Kûtü’l-Amare’de 13.309
kişilik İngiliz Birliğinin teslim alınması savaşı
kazanacağımız inancını arttırdı. Bütün yurtta
büyük sevinç meydana geldi.
Pilot Ütgm. Mitat Nuri (Tuncel)
1889’da İstanbul’da doğdu. 1911 yılında
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun Mektebinden Teğmen rütbesiyle, birincilikle mezun oldu.
Havacılık okuluna geçti. Fransa’ya gönderildi.
1912 ‘de pilot brövesi aldı. Almanya’da eğitim
gördü. 4. Ordu, 4. Tayyare Bölüğü kumandanı
olarak Kıbrıs, Suriye, Süveyş Kanalı keşif, Irak
Harekatı muharebe görevleri yaptı. Gösterdiği yararlıklar Harp Madalyası ile taltif edildi.
İstiklal Savaşına katıldı.İstiklal Madalyası ile
onurlandırıldı. 1926’da kendi isteği ile Hava
Kuvvetlerinden ayrıldı. Vasıta-i Tayyare ismiyle
ilk Türkçe Teknik uçuculuk kitabını, 1936’da
“Pilot olmak istersen” kitabını yazdı. 18 Haziran
1971’de İstanbul’da vefat etti.7

7
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Mitat Tuncel,Pilot olmak
Kitapevi,İstanbul,1936,s.81

istiyorsan,

Kanaat

Mithat Nuri şunları yazıyor.
Kûtü’l-amâre’de İngilizlerle Burun Buruna
Büyük harpte Kûtü’l-amâre cephesinde General Tavsend esir düştükten sonra İngilizler yeniden kuvvet
getirmişler ve tayyare faaliyetlerini de arttırmışlardı.
İngilizlerin (hepsi Bristol sisteminde keşif tayyaresi olmak üzere) beheri dörder tayyareli 3 bölükleri
vardı: bunlar bizim tek kişilik avcılarımızdan daha
hızlı olduğundan iki kişilik avcı sayılabilirlerdi.
Bizim hava varlığımız ise 4 tayyareli bir keşif bölüğüyle 2 tane 100 beygirlik Foker avcısı idi. Bu
avcılardan birisi ile de ben uçuyordum. Düşmanın
elindeki tayyareler belki daha bir gün fabrikadan
çıkmış kadar yeni,bizim Fokerlerimiz ise kaplama
bezleri bir iki defa değişmiş ve birçok yerlerinden tamir görmüş tayyarelerdi. Düşman ara sıra gelip tayyare meydanımızı bombardıman eder,bilhassa keşif
bölüğümüzle düşman üzerinde harekat yapıldığı
zaman onlar da buna cevap olarak bizim meydanı
toza dumana katardı. Bombaların köstebek yuvasına çevirdiği uçuş meydanımızı biz yine bir iki saat
içinde eski haline getirirdik. Bu bombardımanlar
artık bizim için eğlence şekline girmişti. Hususiyle çıtalar üzerine bezler gererek yaptığımız tayyare
taslaklarına bazen düşmanın büyük zahmetlerle
İngiltere’den getirmiş olduğu bir sürü bombayı savurması, az da hoşumuza gitmezdi.
Fokerlerin esas vazifesi keşif bölüğünü uçuşlarında
himaye etmekti. Aynı vakitte bunlarla mevzii müdafaa yapmaktan da geri kalmazdık. Bizim Fokerler düşman tayyarelerinden süratsiz olduğundan
havaya fırlayıp onları yakalamamıza imkan yoktu.Cephede düşman tayyareleri görünür görünmez
telefonla haber alırdık, hemen yüksek irtifalara
çıkarak düşmanı buralarda beklerdik. Rüzgar ve
fırtınalı havalarda yerden kalkan kum ve topraklar bulanık bir hava yaptığı zaman düşman tayyareleri bu zemin üzerine mürtesem düşerek kolay
kolay bulunamazdı. Bu zaman büyük bir okla
yerden verilen işaret düşman tayyarelerini bize gösterir, biz de bunları bulur, hücum yapar, kısa hava
muharebesini de kabul ederdik.
İngilizlerin hava taktikleri de şöyle idi :
İki tayyare üstte ilerde, ikisi altta geride olmak üzere kademeli olarak ilerler ve pilot makineli tüfekleriyle ateş ederlerdi, tam yaklaştıkları zaman üstteki
iki tayyare soldan geri kısa dönüş yapar,ateş kuvvetini rasıd makinalı tüfeklerine terk ederdi. Daha
sonra aynı hareketi alttaki iki tayyare de tatbik
ederek bizi makaslama ateş altına alırdı.
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Bir gün arkadaşımın tayyaresinin tekerleği
patlamış,kalkamamış ,ben de havada yalnız başıma kalmıştım. Düşman bütün ateş kuvvetini
benim üzerime toplamıştı. On dakikadan ziyade
devam eden bir çarpışmada artık şarjörde fişek
namına bir şey kalmamış,tayyarenin kanatları da
delik deşik olmuştu. Hemen pike yaparak aşağı kayıp meydanı tutmak istediğim zaman meydandan
toprakların fışkırdığını gördüm, ikinci bir düşman
bölüğü buraya bomba yağdırıyordu, benim inmekliğime imkan yoktu. Diğer taraftan tepeme binen
düşman tayyareleri yakamı bırakmak istemiyordu.
Nihayet fırkanın makineli tüfek mıntıkasına sığınmak mecburiyetinde kalmıştım. Burada bile
barınmak imkanı müşkilleşmişti. Pek alçaktan
kayarak Bağdat istikametini tuttum. Düşmanı
buraya doğru çektim. Benzini bitmek ve bizim
tarafta kalmak tehlikesine düşen İngilizler nihayet
savuşmak mecburiyetinde kalmışlardı. Oldukça
zedelenen tayyarem ancak bir haftada tamir olunabildi.8
Kûtü’l-amâre zaferi sonrası Basra’ya doğru İngiliz güçlerinin sürülüp atılması mümkün olmadı.
Rusların saldırısı nedeniyle elimizde ihtiyatımız
kalmadığı için Irak cephesindeki birliklerimizin
bir kısmı İran cephesine kaydırıldı. Gücümüzü
azaltmamızdan yararlanan ve çok büyük takviye
güç getiren İngilizlerin ilerlemesi durdurulamadı.
7 Mayıs 1916 günü Yzb. Schuz, Fokker uçağıyla
bir İngiliz tayyaresini düşürdü. Mayıs ayı başlarında gelen 3 Albatros modeli uçak 2. Bölük
emrine verildi. Yzb. Schuz, bir düşman uçağı
daha düşürdü. 31 Mayısta Yzb. Schuz karşılaştığı iki İngiliz uçağından birini daha düşürdü.
2. Tayyare Bölüğünün bir müfrezesi İran cephesinde harekât yapmakla görevlendirildi. 1 Eylül
1916 günü Yzb.Schuz girdiği hava muharebesinde tayyaresi çok sayıda isabet aldı. Mecburi
iniş sırasında uçağı kırım geçirdi. 11 Eylül günü
Felahiye’deki İngiliz karargahına keşif ve bombardıman yapıldı.

sonelle verilen görevlere yetişemiyordu. Takviye
istendi. 20 Kasım günü av uçağımız bir İngiliz
uçağı ile hava muharebesine girişerek, onu mecburi inişe zorladı.
27 Kasım 1916 günü Başçavuş Strieckfuss ve
Ütgm. Mitat (Tuncel)’in kullandığı iki av uçağımız devriye görevi sırasında 6 İngiliz uçağı ile
hava muharebesine girdi. Alman pilot yaralandı.
28 Kasım günü sivil pilot Hüseyin Hüsnü,
Ütgm.Mitat Bey keşif uçuşu sırasında bir İngiliz uçağıyla karşılaştı. Hava muharebesine girdi
ancak İngiliz uçağı kısa sürede teması keserek
uzaklaştı.
İngiliz tayyareleri,Türk tayyareleri ile hava muharebelerine girmekten kaçınıyordu.
4 Aralık 1916 günü 2. Tayyare Bölüğümüz Asb.
Plt. Fox, sivil pilot Hüseyin Hüsnü ve Ütgm.
Mitat Beyin bulunduğu ekibimiz 3 uçakla keşif
ve bombardıman harekatı düzenledi. İngiliz ordugahına ve hava meydanına 200 kilo tutarında
bomba atıldı.
1917 yılına gelindiğinde kırım geçiren Fokker av
uçağımızın çelik borularının iskeleti elde kaynak
makinesi olmadığından birleştirilemiyordu. Teknik ekibimiz iskeleti köşebentlerle birleştirerek
çözüm buldu ve uçağı uçuşa hazır hale getirdi.
21 Nisan günü 12.Tayyare Bölüğünden Plt.
Bçvş. Konrad Halberstadt uçağıyla keşif görevine çıktı.Karşılaştığı İngiliz Plt. Tgm. Maguire
ile hava muharebesine girdi. Plt. Bcvş. Konrad
hayatını kaybetti.
27 Nisan 1917 günü Halberstadt av uçağı ile
havalanan Yzb. Schuz, Bristol Scout tipinde bir
İngiliz uçağıyla hava muharebesine girdi. İngiliz
uçağını düşürdü. Düşürdüğü uçağın pilotu Plt.
Tgm. Maguire’du. Yzb. Schuz silah arkadaşının
öcünü almış sekizinci hava zaferini elde etmişti.

1 Kasım gecesi İngiliz uçakları 2 .Tayyare Bölüğü hava meydanına bir bombardıman taaruzu yaptı. 14 Kasım günü tayyarelerimiz İngiliz
mevzilerine keşif uçuşu gerçekleştirdi. 2. Tayyare
Bölüğü elindeki sınırlı sayıda uçak ve uçucu per-

21 Ocak 1918 günü 11 uçaktan oluşan bir İngiliz Filosu Kifri hava meydanına taarruz yaptı.
Türk topçusu uçaklardan birini düşürdü. Pilot
ve rasıt uçakla birlikte yandı.

8

2 Mart 1918 günü dönemin en modern uçakları
olan Royal Aircraft Factory S.E.5’a haiz yeni bir

Mitat Tuncel-Pilot olmak istiyorsan, Kanaat Kitapevi, İstanbul 1936,s. 81
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Atgm.Kromich ile 2. Tayyare Bölüğünden Plt.
Asb. Reiners Tigrit’in kuzeyindeki İngiliz karargahına başarılı bir bombardıman taarruzu yaptı.
Ağustos ayında Tayyare Bölükleri üçer keşif uçuşu yaptı. İngilizler genel bir taarruza hazırlanmakta ve ilerlemekteydi. 1 Ekim 1918 günü İngiliz uçakları birliklerimiz üzerine “teslim olun”
bildirileri attı. 19 Ekim günü İngilizler Kerkük’e
hava hücumu yaptı.
23 Ekim günü 7 İngiliz uçağı Altun Köprü üzerine geldi. 5. Tümen ordugahını bombaladı.

Mitat TuncelPilot olmak
istersen

filo İngiliz 72. Filosu Basra’da karaya çıktı ve
cepheye gönderildi.
31 Ocak 1918 günü Plt. Bcvş. Omnos, Rasıt
Ütgm. Schultze Bakuba’ya keşif uçuşu yaptı.
Dönüş yolunda 3 İngiliz uçağı ile muharebeye
girdi, bir İngiliz uçağını düşürdü. Yara alan uçağımız İngiliz hatları gerisine indi, ekip uçaklarını
yaktı. Dost Arapların yardımı ile geri dönmeyi
başardı. Gösterdikleri fedakar davranış 6. Ordu
Komutanı Halil Paşa tarafından takdirname ile
ödüllendirildi.
21 Nisan 1918 günü 2. Bölükten Plt. Tgm. Petros ile Rasıt Ütgm. Minkowitz Samara keşfine
çıktı fakat geri dönemedi .İngilizler bu ekibin
öldüğünü mesaj torbası ile bildirdi.
15 Mayıs günü devriye uçuşuna çıkan Yzb.
Schüz, Altunköprü üzerinde karşılaştığı İngiliz Filosuna taarruz etti. Çift satıhlı bir İngiliz
uçağını düşürmeyi başardı. Bu Yzb. Schüz’ün 9.
hava zaferi oldu.
3 Haziran günü 6. Ordu
Süleymaniye’yi ele geçirdi.

21 Ekim 1918 günü Osmanlı Genel Karargahında kurmay başkanı olan General von Seekt
Alman personel için yayımladığı genelge ile ateşkesin yakın olduğunu bildirdi Alman birliklerinin Mardin’de toplanması emri verdi. Tüm cephelerde bulunan 1500’ü havacı, 23000 Alman
askeri ülkelerine döndü. Birliklerin ayrılmasıyla
havacı sayımız çok azaldı malzeme sıkıntısı başladı.
2. Tayyare Bölüğünden Plt. Asb. Cvş. Turgutlu’lu
Ahmet Cemal ile Rasıt Ütgm. Mehmet Halit
ve 13. Tayyare Bölüğünden Rasıt Tgm.Tevfik
verilen görevleri yapmak için büyük gayretle
çalıştı,keşif görevlerini yerine getirdi. 29 Ekim
günü İngiliz taarruzu başladı. 31 Ekim 1918
günü Mondros Mütarekesinin ilan edilmesiyle
savaş sona erdi.
Türk Hava Kuvvetleri Irak Cephesinde adını tarihe yazdı.

birliklerimiz

Irak Cephesinde Hava savaşları Türk ve Dünya
Havacılık tarihine yeni değerler kazandırdı.

3 Temmuz 1918’de 6. Ordu Komutanı Halil
Paşa Şark Orduları Grubu Komutanlığına atandı ve Irak’dan ayrıldı, Kafkasya’ya hareket etti.
6. Ordunun mevcudu iyice azalmıştı. Havaların
çok sıcak olması nedeniyle uçaklar havada 2 saatten fazla kalamıyordu.

Irak Cephesinde daha henüz Tayyare Bölüğümüz ortada yokken, 14 Kasım 1915 tarihinde
Ganimet uçaklarla Hava Müfrezesi oluşturarak,
İngiliz Hava Kuvvetleriyle başlattığımız hava savaşlarımız 2. Tayyare ve 13. Tayyare Bölükleriyle
devam etti. 21 Ekim 1918 günü Alman Havacıların cepheden ayrılmasıyla azaldı mütareke ile
sona erdi.

29 Temmuz gecesi 13. Tayyare Bölüğünden Plt.

34

29 Ekim günü İngiliz taarruzu tekrar başladı.
Sadrazamlığa getirilen Ali Rıza Paşa barış yapılmasını istemekteydi. Ancak barış anlaşması
yapılırsa Alman askerleri savaş esiri durumuna
düşecekti.
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-

Yirmi ikisi hava zaferi sonucu, 54 düşman
uçağı düşürüldü.

-

Hava meydanımıza uçak maketleri konularak düşmana hedef saptırması yaptırıldı.
(Mithat Nuri)

-

Dünyada ilk gece uçuşu ile harekat Türk pilotları tarafından gerçekleştirildi.

-

Telsiz’in bulunmadığı ortamda Topçu bataryalarının ilk defa işaret fişekleri ile tanzim ve
idaresi Türk pilotları tarafından sağlandı.

-

Hava muharebesi sonucunda İngiliz uçak
müfrezesi komutanı esir edildi.

-

İngiliz Havacılar kuşatma altındaki birliklerine yiyecek ve malzeme atarak dünyanın ilk
havadan destek operasyonu gerçekleştirdi.

Türk askerleri gibi I.Dünya Savaşında bizim için
kan akıtan cefa çeken ordumuzu, ordumuzun
kader birliği yaptığı Alman, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ordularının fedakarlıklarını,
ihanet etmeyen halkları unutmuyor, saygı ve
rahmetle, savaşta ordumuzun ikmal ve seferlerinin bel kemiği atlarımızı, katırlarımızı, develerimizi de anıyoruz.
Kaynakça
1-Bülent Yılmazer-Çanakkale Hava Savaşları, Milsoft
2- Celâl Öcal-I. Dünya Savaşında İzmir Savunması, 2015, İleri Yayınevi
3-Harb Mecmuası, Sayı: 2
4-Tasvir-i Efkâr, 23 Nisan 1916:
5- Havadis 1916 Yüz yıl önce Sergi Kataloğu İBB
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.12 Aralık 2016
6-Harp Akademileri Komutanlığı,Unutulan
Zafer :Kutul-amare 100. yılında yeniden anlamak Sempozyumu,8 Mart 2016 Sempozyum
Bildirileri,Ceylin Yıldırım,Osman Yalçın
7- Mitat Tuncel,Pilot olmak istiyorsan,Kanaat
Kitapevi,İstanbul,1936,s.81
8-Ajun Kurtel-Türk Hava Kuvvetleri Tarihi-Türk
Hava Kuvvetleri Komutanlığı yayını 2006
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Osman OĞUZ

Türkmeneli’nden Bir Ressam
Cemal İbrahim Medet
Türkmeneli bölgesinde yaşayan Türkmen toplumu, tarih boyunca güzel sanatlara karşı her
zaman büyük ilgi göstermiştir. Özellikle resim
sanatı alanında Türkmenler, çok değerli isimler yetiştirmişlerdir. Resim sanatında ilgimizi
çeken isimlerden Cemal İbrahim Medet’i burada tanıtmak istiyoruz.
Kerkük Avcılar Mahallesinde 1955 yılında
dünyaya gelen Cemal Medet, daha çok Kerkük Kalesinde büyüdü. Kerkük Kalesindeki
Reşidiye İlkokulunda okurken, 1964 yılında resim ve müzik öğretmeni Aziz Gafur,
Cemal’in resim yeteneğini keşfetti. Hocasının
teşvikiyle suluboya resimleri üzerinde çalıştı.
1968 yılında Merkeziye Ortaokuluna başladı.
Burada bulunan resim ve müzik hocası Halit
Mehmet Ramazan, onun resim çalışmalarının
gelişmesinde büyük rol oynadı.
Öğretmeni Halit Ramazan ona yağlıboya resim yapmasını öğretti ve çalışmaları destekledi. Bu dönemde sergiye katılmak üzere Filistin konulu bir yağlı boya tablosu hazırladı.

Kerkük’te açılan bu sergide Cemal’in tablosu
büyük beğeni kazandı. Resim çalışmalarına
öğretmeni Halit Ramazan’ın desteğiyle hız
verdi ve kendine özgü bir üslup kazanmaya
başladı.
Bu alanda geleceğini hazırlamak ve daha sağlam bir çizgiye gelmek için 1972 yılında Bağdat’taki Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne girdi.
Resim sanatını geliştirmek için daha üst düzeydeki bir eğitim kurumunda kendini geliştirdi. Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim
Bölümünden 1976 yılında mezun oldu.
Resim sanatını akademik düzeyde geliştirmek
amacıyla 1977 yılında İtalya’ya gitti. Orada
çalışmalarını sürdürerek, resim dünyasının en
ünlü tablolarını yakından gördü. Milli duygulara sahip olan Cemal Medet, Floransa’da
1978 yılında Gâvur Bağı Katliamının tablosunu yaptı. Daha sonra Altunköprü Katliamını
ve Tazehurmatu’nun yaşadığı dramı tuvalına
aktardı.
Türkmen toplumunun acılarını işleyen Cemal
Medet, her zaman toplumunun davasının yanında yer aldı. Türkmenlerin yaşadığı baskı ve
zulümleri karşı direniş gösteren sembol isimleri de konu edindi. Millî mücadele yolunda
çaba harcayan ve Kerkük’ten göç etmeyeceğini
haykıran Türkmen kızı Zehra Bektaş’ın anısını
yaşatan tablosunu da milletine armağan etti.
Cemal Medet Bağdat ve Kerkük’te açılan bütün sergilere katılmıştır. Bağdat’ta 1974 yılında Sanatçı Kareni Cemil ile ortak sergi açtı.
Sanatçı Necat Vahit ile İtalya’da biri 1978’de,
diğeri ise 1979’da olmak üzere iki kez sergi gerçekleştirdi. İtalya’nın Napoli kentinde
1979 yılında gerçekleştirilen Dünya Genç Sa-
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natçılar Sergisi katıldı. Bağdat’ta 1995 yılında
açılan Irak sanatçılarının ortak sergisinde yer
aldı.
Cemal Medet ayrıca tabloları Bağdat ve
Kerkük’te 1975’ten 2005’e kadar açılan bütün
sergilerde sanatseverlere sunuldu. Bunların dışında resimleri 2020 yılı boyunca Türkiye’nin
başkenti Ankara’da ve Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de birçok ortak sergilerde yer aldı.
Ressam Medet çağdaş resim sanatının bütün
akımlarını incelemiş ve önemli sanat dalının
bütün üslupları üzerinde çalışmıştır. Her olgun sanatçı gibi kendi üslubuna ve sanat anlayışına göre yolunu seçmiştir. Soyut ve figüratif anlayışta kendine özgü çizim tekniğinde
eserler vermiştir. Renkler dünyasında en çok
maviye eğilim gösteren sanatçı, bu rengin sonsuz tonlarından değişik kompozisyonlar ortaya koymuştur.
Irak Sanatçılar Sendikası ile Türkmen Sanatçılar Sendikasının üyesi olan Cemal Medet,
2016 yılında emekli olmuştur. Kerkük’te yaşayan Medet, resim çalışmalarını ve resim eğitimi ile ilgili çabalarını hâlâ sürdürmektedir.
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Büyük Hafız Molla
Mehmed oğlu Sabir

Kerkük’ün Müntehab Horyatları
Kerküklü Büyük Hafız Molla
Mehmed oğlu Molla Sabir (Kerkük, 1893- 1961) Kerkük’ün sosyal hayatı ve halkıyatına dair
malzemeleri ilk toplayan yazar
ve araştırmacıdır. Özellikle Kerkük Şairleri ilk kez toplayan ve
bunları kitap olarak basmak isteyen, ancak hayatta iken buna
muvaffak olamayan bir Türkmen
yazarıdır. Fakat yazar topladığı hoyratları Kerkük’ün Müntehap Horyatları başlığı altında 3
cilt (Bağdat 1951-1954) halinde
basmağa muvaffak olmuştur. Bu
kitabın 1. cildinin giriş bölümündeki yazısı önemine binaen
buraya alınmıştır. (Kardaşlık)
Naşir
Dünyaya ne kadar milel ve akvam gelmiş ise
cümlesinin kendilerine mahsus şiirleri olduğunu tarih ispat etmektedir. Kerkük edip ve
şairlerinin kıymetli eserlerine ilaveten halkının
da kendilerine mahsus horyatları ise her yerde
takdir ve merakla karşılaşmaktadır.
Binaenaleyh bu hakikati mülahazaya mebni
herkesin meşrebini okşar bir surette -hüruf-i
hece tertibiyle- işbu kitaba yazacağımız horyatların söylendiği gibi doğru ve aslına uygun olması için hiçbir emek ve fedakârlıktan
çekinmeyerek, horyatların mana ve tefsirini
kâri’in-i kiramın zevkine terk etmeklimizi
daha münasip gördük.
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İzah-ı Maksad
Hayatlarını telifât ve tetebbuât-ı ilmiyeye
hasreden ülemâ vü hükemâ-yı İslamiyenin
asârından el yazısıyla yazılmış kitapları toplamak ve bunlardan şimdiye kadar tab’ ve neşredilmeyen mu’teber ve mefkud olanlarını meydana çıkarmakla ‘ilm ü ma‘arif-i İslamiyeye
bir hizmet etmek şerefini kazanmak gayesiyle
birçok yerleri gezüp dolaştım. Ve o meyanda
topraklara gömülmüş ve köşe-i ihmal ü nisyana atılmış ve faidesiz kalan defineler gibi Kerkük şairlerinin pek kıymettar eserlerini birçok
müşkülat ve zahmetlere katlanarak elde ettim.
O perişan evrakı tasnif ederek bunların mümtaz ve bedi‘ kısmından “Kerkük Şairleri” namı
altında dört ciltlik bir kitap vücuda getirmeğe
muvaffak oldum.
İşte bu gibi asârı aramak ve bulmakla uğraşırken nazar-ı dikkatimi celbeden bir de Kerkük
horyatlarıyla karşılaştım. Halk diliyle söylenmiş
bu yüksek edebî kıymeti haiz olan parçaları da
mutlaka toplamak ve yaşatmak maksadıyla işe
koyuldum. Ve bu husus için halkın muhtelif
içtimai tabakalarında yetişen okucu, koryatçı,
edip ve şairleriyle görüşüp buluştum. Toplanması hiçbir kimseye müyesser olmayan en müntehab horyatları da topladım. Horyatlar muhtelif zamanlarda halk şairleri tarafından hece
vezniyle birinci mısra‘ı 4 kalanları 7 hece ile ekseriya bir muraba‘a sığdırılmış şiirdir ki, halk şairlerinin bakir fikirlerinden ve öz dilleriyle çoğu
cinas olarak müctema‘ın ıslahı için bir vakı‘ayı
veya elemi, aşkı, şecaat ve sehavet gibi ahlâkî ve
hikemî ma‘naları ifede etmektedirler.
İşte tecrübe dîde eslâfın horyatlara sığdırdıkları vecizelerle ahlâfa verdikleri kıymetli ders
ve muhazaraları yorularak topladımsa da maalesef uzun zaman diğer eserlerim gibi evrak-ı
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perişanım meyanında kalmıştır. Müsaade-i
zaman ve muavenet-i esbabın kâffesinden
mahrum kalan telifatım kemâl-i zevale meyelan arasında mütereddit iken, saadetmeâb
liva mutasarrıfımız Şeyh Mustafa Karadağî
ve saadetlü belediye reis-i muhteremimiz
Yakubîzade Şamil Beyefendiler, halkımızın istidat ve kabiliyet-i fıtriyesini izhar ve herkese
bildirmek arzusuyla her şeyden evvel bu horyatların toplu olarak behemehal tab‘ ü neşredilmesine çare arıyormuşlar gibi büyük bir sa‘y
ve yüksek bir ihtimamla bu işin yapılmasını
acizlerine emir buyurdular.
Kudret-i ilmiye ve kuvve-i kalemiyeye mütevakkıf olan bu gibi bir hizmet-i mühimmeyi yalnız
olarak deruhte etmeğe kendimde bir kifayet ve
liyakat görmediğim halde bu şerefli emrin reddine muktedir değil iken memleketimizin ilm
ü irfanına bir hizmet-i mahsusa olmak üzere bu
kitabın tertib ve tahririne başladım.
Hülasa: nahl-ı nâtüvanın bin bir çiçekten topladığı eczayı latife ile vücuda getirdiği şehd-i
şirin gibi “Kerkük Münrehab Horyatları” namıyla enzar-ı zevk-aşiyan-ı edebe arz edilen bu
kitabımız maarifperver müşarünileyhim liva
mutasarrıfımızla belediye reis-i muhteremimiz
hazarâtının lütf ü yardımlarına dayanarak tab‘
ü neşredilmeğe başlanmıştır.
Her hususta memleketimizin terakki ve tealisi
uğrunda gerçek bir maharet ve doğru bir usûl
ile geceyi gündüze katarcasına -muhlisane- çalışan bu iki yüksek simaya hakiki şükranlarımı
sunar ve muvaffakıyetlerini cenâb-ı vacibü’lvücud hazretlerinde tazarru ve niyaz eylerim.
Kerkük
30 Recep 1370 H.
6 Mayıs 1951 M.
Kerküklü
Büyük Hafız Molla Mehmed oğlu
Sabır
Bir İki Söz
Şiirden evvel, ne vakit ve kimler tarafından
söylenmiş olduğu hâlâ tespit edilemeyen hor-

yat Kerkük’ün halk şairlerine ait duygu inceliklerinin mahfazalarıdır. Bunların nisyan
ve yanlıştan korunması yalnız basit bir baskı
itinası değildir. Onları yüksek halkımızın ruhundaki asaletle muhafaza etmek millî bir
vefa ve saygı icabıdır da, bu an içinde tefsir
ve tarifinden aciz kaldığım horyatlar her Kerküklünün gönül bahçesinde ruhuna kavuşan
bir şiirdir.
İşte bu pek manidar şiirler ise suret-i umumiyede zekâ ve fetanet-i fıtriyeye malik olan sayın
halkımızın pak ve parlak sinelerinde bugüne
kadar yaşadığı gibi, ebediyen dahi yaşayacağı
şek ve şüphe götürmez bir hakikattir.
Eskiden dikkatle yazılarak istiflenmiş bir horyat mecmuası ve basılmış bir horyat kitabına
tesadüf edilmediği halde, bu horyatlar hafızadan hafızaya intikal etmek suretiyle kendi
kıymetiyle kendisini yaşattırmak kabiliyetini
kaybetmemiştir.
Bununla beraber horyatların toplanması için
zaman zaman çalışanlar da eksik olmamıştır.
Ezcümle: Amirü’l-liva cennetmekân Halil
Zeki Paşa’nın terğib ve teklifi üzerine değerli arkadaşlarımızdan merhum Tahir Osman
Efendi’nin toplamış olduğu horyat mecmuasından oldukça istifade ettik. Binaenaleyh bu
iki büyük dostumuzu her zaman rahmet-i rahmanla yâd ederiz.
Şimdilik kısım kısım tab‘ u neşrine başladığımız horyatların tashih ve tertibinde büyük yardım ve başarılı çalışmalarını
gördüğüm muhterem edip ve yüksek şairlerimizden Namık Ağazade Ömer Fevzi,
Yakubîzade Cemal Ahmed Ağa, Hıdır Lütfi
ve Şakir Sabır Beyefendilere en derin şükranlarımızı sunar ve bu yol üzerinde yürümekte olanların muvaffakıyetlerini temenni eyleriz.
Cami ve naşiri Kerküklü Büyük Hafız Molla
Mehmed oğlu Sabır, Kerkük Müntahap Horyatları, Yeni Arabiye Matbaası, Bağdat, M.
1951-H. 1370, s. 2-6.
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Rifat YOLCU

Bilgi Kıtlığı
Ara sıra bilgisizliğimizi tahassürle anar, şöyle dert
yanarız: “Adam her şeyi öğrenmeyi arzu eder, bili
bilmezi kırran kırıptı!...”1 Annelerimiz derler: “Kulağı ziylesin2 15. Lewis’in!...” Fransız Kralı 11. Lewis de görülen bizler gibi bir zavallı insan imiş!...
Anlaşılan çok nazlı ve çok yumuşak bir evde beslenmişti… Elinden gelen [bir şey de] zaten yok
idi… Sefaletlerle kıvranan memleketine nemli gözlerle hasretli yürekle bakıyor, bir şeyler yapmak istiyor, ama, bir türlü yerinden kımıldayamıyordu…
Herhangi bir iş becermek çok zor olacaktı! Onun
için çabalamak da yersizdi!...

başkaldırmamak!” Ne rahat bir iş! Değil mi aziz
okuyucu?..

İnsanların ya da hayvanların toplu ölümüne yol
açan salgın hastalık. Topluluğun ve özellikle de
hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık veya başka sebep, taun, afet. Kerkük ağzında
buna “ölet” de denilir.

Hayat bu ise
Yerde sürüklenmeye8 değmez.

Unutmamalıydı ki yediği şekerlemeler bile insanın
çenelerini, epeyi yormadan yutulmaz.. Başarılması
gereken en ufak bir iş, inanmadığımız kadar paraya, vakte, ve insan gücüne mal olabilir.. Bu gerçeği
hiçbir zaman unutmamalıyız.
Bu kadarcık gerçeği öğrenebilmek için insan oğlunun nelere katlandığını göze almamız gerek..
Ömürleri, çağları aşa gelen insan kervanlarının
derdini sor. Neler neler geçirmiş, öğreneceksin?
“Bu da nemize3 lazım?...” Onun yerine, hemen öz
şiarımız ileri sürülür ve diyeriz4 ki: “Marifet mankıra5 değmez ehl-i zer devranıdır…” Ve işin içinden balığın elden sıyrılması gibi sıphınır6 çıkarız…
Hele söylenen söz bir kere hımbıllık lehine olunca işin kolayı da orada.. Sen yan peşini yere ser7,
ondan sonra ne olursa olsun “Dünya yansa bile
1

2
3
4
5
6
7
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Kelime “kıran” olarak da geçer. İnsanların ya da hayvanların toplu ölümüne yol açan salgın hastalık. Topluluğun
ve özellikle de hayvanların büyük bir bölümünü yok eden
hastalık veya başka sebep, taun, afet. Kıran kırıptı, taun
veya ölet hepsini alıp götürmüştür, yani öldürmüştür.
Çınlasın, inlesin.
Neyimize
Deriz
Mankır: Bakır para
Sıyrılır
Yan gelip yat

İş başarmak, güçleri ortaya çıkarmak, yokları var
etmek, yararlıları verimli yapmak, bizlere düşen iş
değil ki! Onlardan bize [ne], onlar ancak yabancıların işi!.. Onların bildiklerini, yarattıklarını, öğrenmeye, yapmaya ne hâcet! Bizler onların “ağası”yız!..
İşte böylece, serabı özleyenler, ömürleri boyunca
hülyalar arkasından koşar, karanlık sefaletlerde sürüklenir giderler…

Yaşayış zorluklarını karşı karşıya deneyenler, sefaletlere boyun eğen kuş ruhlu insanlar değiller,
asla… Ömürlerini boşa harcayanlar, hayatlarından ne umarlar acaba? Boyuna düzensiz bezensiz,
ürünsüz verimsiz bir sürünmenin sonu ne! Sormaz
mıyız kendimize hiç?
Dur[ma]sa böyle felek barı yıkılsa gitse
Bir zaman olsa yeri hayme-i bâlâ-yı âdem
Çok kereler insanoğlu bilgisizliğini, beceriksizliğini
ve güçsüzlüğünü duyar da bunları yeneceği yerine,
kendine varlığına, yetkisine güveneceği yerine işin
kolayı: Talihinden, şansından dem vurar9, sönen
dökülen yıldızlara lanet okur.
Düşünmeli bir kere, neye yarar böyle zavallılık?!...
Kaç para eder bu hayata küsküncesine çevrilen meyus yüz? Bu safsata sözleri sevgili okurlara sunarken
yeni bir fikir ileri sürmüş olduk diye değil, nedense
insanlığın yükseldiği bu muazzam bilgi çağında –
insanlar bilgisiz olduklarını hisseder de utanmazlar
diye hayret ettiğimiz içindir, ancak!...
Ama, yine neden hayret edilsin! Nerden sızacak şu
sonsuz zulmeti giderecek ümit ışıkları?.. Zaten evler: harâbe, mektepler: sokaktan kaçan çocuklara
birer tembelhane, bilgi ocakları ise, uzaktan gözler
aldatan birer kubbe!..
8 Sürünmeğe
9 Vurur. Mahalli ağızla söylenmiş.
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Lâkin sana layık bu derin sitre-i muzlim
Lâik bu tesettür sana

Etrafta duymadım maksadı duyan
İnsanlık emrine uyan nerede

Biz de büyük şâir gibi, sabahın erken saatlerinde,
kıyılarını yandan yana kaplayan boğuk sislerin
gönülleri hazanla melankolyaya10 buran kalınlığı
karşısında değil ki dert yanıyoruz… Realitenin doğurduğu nefret hissi, ümitsizliğin sezdirdiği derin
inkisardan bedbin olmak zayıf insanların şanıdır…
Dert yanıyoruz, neden? Usandırıcı gösterişler karşısında ışık varken, karanlığı önümüzdeki nesillerin telaşlı, şaşkın, çapkın hallerinde görüyoruz da
ondan! İnsanoğlunun bugün kafası hârikalar yaratırken, neden bizler uzun bir yılı, arkasından da
sürünüp geçen uzun yılları bile bir şey öğrenmeden
seve seve yaşar geçeriz?! Hem de hiçbir şey öğrenmek istemeyiz zaten? Lüzumu neymiş sanki!

Şimdi bu acı halimiz böyle dursun, bu vakanın şurasını hatırlamak icap eder ki: Yazımızın satırlarına dizdiğimiz sözleri böyle nazlı nazlı savururken,
şunu da unutmamak gerek: “Boşuna savrulan sözler ne ekilir ne de biçilir.. Hazreti Lokman zamanından bugüne tekin11, babalar, anneler, bilginler
ve öğretmenler hep durmadan küçüklere büyüklere fikirler ve öğütler vermişler. Kimsenin kulağında
altın sırğa12 olup sallanmamış! Söz, yalnız başına,
kimseye vız gelmez… Çünkü söz dinlenilmez, ancak fiil ile yan yana güdülen sözler insanoğlunu
geliştirir ve besler…

Hâriçten uzaktan açılan gözlere süzgün
Çeşmân-ı kebûdunla ne mûnis görünürsün
Başka elimizden gelen yoktur zaten!... Parlak bir
dişle, gösterişli bir yüzle herkesi aldatabilecek kadar yalancıdır hallerimiz!.. Hâlbuki cehaleti giderebilme yolunda ne gayretler sarf edilmiş bulunuyor! Bilgiyi, aydınlığı, kültürü yayabilmek için ne
emekler, ne mallar, ne zamanlar harcanmış bulunuyor! Kimin için?!..
O zaman kudrete hâkim olabilsem diyerek
Sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek
Ne ümitle, ne amaçla, düşündün mü bir kere!.. Kimin için yükseliyor her yanda ilim âbideleri? Ne
için kuruluyor evrendeki fikir ocakları.. bilgi bucakları? Yayılsın diye, her yana uygarlık ışıkları:
Zulmet sönecek parlayacak hakk-ı dırahşan
Bütün bu emeklerden ümit bu iken ne deriyoruz,
neler derliyoruz biz?!...
Ümitler ektim
Sandım ki gençlik doğar
Çok mu derin bir hülyaya kaplandım
Yoksa vefasız bir masal, bir efsaneye [mi] inandım
Beni mektebe koydular, A’dan Y’ye kadar öğrettiler.
Sandım ki her yan aydınlandı… Hakîkî insanlık
uyandı?!.. Başıma ağlar düştü, kırgın rüyaya dayandı.. Bunca iyimser düşünürken, bunca verimli
ümitler beslerken? Acıdır eninde sonunda hasretle
hayal kırgınlığı:
Her kime sorsan birer kahraman
10 Melankoliye

Bugünün ve yarının nesillerini gerçekten sağlam,
doğru ve yararlı olarak yetiştirmek istersen, bizler
hep onlara her bir işte her münasebette ön ayak
olmakla onlara birer iyi önder, sağlam bir numûne
olmamızla tesir edebilir, fayda gösterebiliriz…
Aksi takdirde nefesimiz nefsimizi çıkarır, hasretle
arkasından bakarız.. İşte pratik olarak bu vazifeyi
ödemekteki başarısızlığımız bizleri yalnız ve yalnız konuşmaya götürür. Eninde sonunda zaferin
zevkini tadacak yerine13 büyük şairle içli içli sazlar14
dururuz.
Ey mader-i hicrânzade, ey hemser-i muğber
Ey kimsesiz avare çocuklar
Hele sizler hele sizler
Hayat yaşamak geçinmek ve ilgilileri? Bunlar çağdan çağa insanları sarsacak sonsuz vazifeler karşısında bırakacak, çözülmeyen birer muamma
kalacaklar. İnsanoğlu üzerine düşen mes’ûliyetleri
sadece biraz olsun anlayabilmek için bu ebedî muammaları ömrü boyunca savaşmış durmuş, bulduğu biricik yol “bilgi”dir.. İnsana yakışır insan gibi
yaşamak için ve hattâ bir insan gibi ölmek için yine
“bilgi” lâzım. Bak işte değerli halk şairi Dakuklu
Muhtar Reşid şöyle hatırlatıyor:
Yan yerde
Gel dolaşma yan yerde
Işığ ol menfaat ver
Mumlar tekin15 yan yerde
Kardeşlik/el-İha, yıl 1, sayı 7, Ekim 1961, s. 40-42
11
12
13
14
15

Değin
Küpe
Yerde
Ağlar, hayıflanır
Gibi
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nazimterzioglu@gmail.com

Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden
İnayet Koçak (1910-1997)

Kerkük’ün az ve öz şiir yazan şairlerindendir. O, Irak
Türkmen edebiyatının millî şairi sayılan Nâzım Refik
Koçak (1905-1962)’ın kardeşidir. Koçak, kendisini şair
saymasa da Kerkük’ün yetiştirdiği iyi şairler arasında
kabul edilmektedir. Dönemine göre oldukça sade ve arı
bir Türkçeyle şiirler yazan şair, şiirlerinde ağabeyi Nâzım
gibi o da millî konulara ağırlık vermiştir. Aşağıdaki ifadesine göre Koçak şiir defterinde şiirlerini kaydetmesinde
istemsiz görünse de Gazi Nakip Beyi kırmayarak birkaç
şiirini yazmıştır.
Kardeşim Gazi Nakipoğlu
Değil şair amatör bile değilim. Bununla beraber, yıllarca
evvel karalamış olduğum değersiz birkaç parçayı aşağıya
almakla, istediğinizi yerine getiriyorum.
Sevgiler ve saygılar kardeşim.
İmza
İnayet Refik Koçak
8.9.1972
Kendime
Her anı geçerken bin dert arasında
Bilmem ki safa hayatın neresinde
Saçlardaki aklar çılgın yarışırken
Boğduk bir ömrü bütün gam deresinde
Bütün Yollar Roma’ya Değil Mezara Çıkar
Birleşir döndükçe zaman yollarımız
Yollar ki devreder döner kabre iner
En güzel endamı saran kollarımız
Akıbet çürümüş bir öksüye döner
Bir Dostun Portresi
Bağrında çarpan o kalb
Hep hıyanet doludur
Bal kadar tatlı o leb
Bir zehir kaynağıdır
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Bir Şehrin Cevabı
O kadar övünme düşersin dara
Derindir içimde kanayan yara
Diledim bulmadın ona bir çare
Ankara Ankara güzel Ankara
Burcuma göz diken dik baş inmedi
Burda Türk gücü o zoru yenmedi
Tarihle var olan ilk şehir benken
Yok oldu benliğim güzel Ankara
Bu şiiri, zeytin ağaçlı yuvanın şakrak bülbülüne ithaf ediyorum.
Bir Gönül Hikâyesi
Bir günün son demi karşı ufukta
İşvekâr bir peri birden belirdi
İçimde o sevgi denilen ukde
Sihirli bir elle çözülüverdi
Neşeler içinde çağlar dururken
Bir peri aşkla ağlar duruyor
Al yeşil ipekler bağlar dururken
Siyahlar bürünmüş zavallı gönül
Unutmaz geçse de sayısız yıllar
Kabrimin üstünde bitse de güller
O bin bir edalı eşsiz kadını
Gün başlı ay tenli fettan yarını
Türkçeye
Anamız dili sevimli Türkçe
Seni öldürmek isteyen güce
Korkmadan haykırır ölmezliğini
Anamız dili sevimli Türkçe
Seni öldürmek isteyen bilsin
Bizler bendensek sen ona ruhsun
Ölmeden bizler ölmeyeceksin
Anamız dili sevimli Türkçe
Tarihe sorsun sesini kısan
Dün önümüzde dize gelirken
Bütün bu yurtta bizdik buyuran
Anamız dili sevimli Türkçe
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Türkmen Albümünden

Erbil Kalesi, 2022

Erbil geleneksel evlerinden, 2022
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Editörün Seçtikleri

Büyük Tekke’nin eski minaresi

Gökkümbet, Kerkük 1940
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Moral Relativism
Intergroup conflict is a natural response to
the frustrations of social life. Aggression and
frustration are often unlikely to be directed
at a single source, but rather displaced to
socially approved targets.
Most conflict comes from the relative
weight that should be given to one value
versus another. One may believe family
holds utmost importance, while another
solely values independence. Who is right,
and who is wrong?
Moral relativism is the view that ‘moral
judgments are true or false only relative to
some particular standpoint (e.g. culture or
historical periods) and that no standpoint is
uniquely privileged over all others.’ Differing world-views can result in clashes; when
one groups’ most fundamental beliefs differ
from another, it can be hard to get along.
As an individual grows up and becomes socialised, they become one with their common culture. Their moral order provides
a set of rules and regulations for them to
abide by, and with that comes ideas and
stereotypes of the “outsiders”. This social
reality forms a sense of identity; embedded
with where one comes from. This is why
people from the same culture have equivalent mindsets, it becomes ‘’common sense’’
for them to think the way they do.
Values and morals tend to be stable; they
are ingrained from childhood and expressed

Eda SAAID

Brainstorming …
throughout your life. This makes it quite
difficult to negotiate, compromise or find
middle ground when it comes to moral
standards.
When two groups from different world collide and they do not share the same norms,
they often clash. Each group believes their
way of doing things is right, and the other is
inferior. An action may be deemed perfectly
acceptable in one group and unacceptable
in another.
It can be argued that there is a core set of
universal values that any human culture
must endorse in order to survive. Often, superficial differences mask underlying shared
agreements. The battle is in identifying and
accepting that we are more like our enemies
than we may think, and being aware of the
common features held within our minds
that lead us to hating “others”. Misunderstandings, negative stereotypes, lack of
communication are some to consider.
That being said, change does not happen
overnight. Groups with conflict often have
quarrels that are deep rooted, these are often
long-lasting and deep-seated. Resolution
comes when the causes for conflict are addressed, and common ground is identified.
Change the narrative, reframe the negative
stereotypes, and open up dialogue. The
world would be free from strife if individuals and groups could open their minds to
the discomfort that comes with change.
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A Report Submitted by:
Permanent Delegation of
Iraq to UNESCO

Kirkuk Citadel
Kirkuk Citadel is located in the center of
the city of Kirkuk, and considered one of
the oldest parts of the urban city. Some historians believe that Gutians were the ones
who built the Citadel, based on an old cuneiform tablet, and it can be said that this
high settlement, now called Kirkuk Citadel,
was famous since the middle of the second
millennium BC as “Citadel of the city of
Beni Shilwa”, while other historians believe
that this citadel was built during the reign
of the Assyrian king “Ashur Nasirpal II” between 850 and 884 BC. Kirkuk Citadel was
originally built on a rounded hill, which
rises about 120 feet from the surrounding
plains, and overlooks a small river valley
known as Al Khasa River. This citadel in
itself is considered an integrated city, as it
includes many old heritage buildings.

terraces, and this entrance connected to the
stone bridge by stepped stairs.

The citadel is divided into three main sections:

4- Bab Al-Halloujia, overlooking the sweet
sellers market

1- Al-Midan locality, located in the north.

The most prominent, archaeological and
historical urban landmarks of the Kirkuk
Citadel are:

2- The district of citadel, located in the center, is also called “Aghaliq” district, so it was
called by this name due to the residence of
the Janissary soldiers' leaders there.
3- The Hammam district, located in the
south, was named by that name because
there is a large bathhouse in it, the exact
date of its construction is unknown.
The citadel has four main entrances:
1- The stone door or the main door with
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2- Bab al-Toub (Toub Qabu), which is
one of the four main gates located on the
western façade of Kirkuk Citadel and overlooks Khassa Sow River, and it is the only
remaining gate of the four main gates, and
it is the only one that preserved in its current form and dates back to more than 150
years and distinguished by its pointed arches The semi-circular shape and its semi-oval
vault are built of stone and plaster, and the
height of the gate from the inside is 7 m.
The length of the entrance is 4 m and its
width is 3 m.
3- Seven Girls Gate, overlooking (Jute Qahwah - The Double Café

Al-Qaysariyah Market:
It is located in the eastern side of the citadel. It dates back more than 150 years, and
it is one of the unique markets due to its
arches decorating the second floor rooms,
and it includes about 300 rooms and shop
(commercial store)
The Great Mosque:
This mosque is one of the important
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buildings in the citadel due to its unique
Islamic architectural style in terms of
domes, arches and columns, and its construction dates back to the beginning of
the thirteenth century AD. And it is still
known among the public as the Mosque
of Virgin Mary.
Al-Aryan Mosque:
Al-Aryan Mosque is located in the middle
of the citadel, dating back to the year 1142
AH, as is evidenced by the stone fragment
installed at its entrance. This mosque is
distinguished by its Mihrab, which is decorated with floral and geometric motifs in
many colors in the form of flowers, after removing a portion of these motifs, it turned
out to be renewed, as under it appeared
plant motifs, topped with the words of a
Quranic verse which is (Whenever Zachariah went to her in the sanctuary,) (Al Imran: 37). As for the pulpit of the mosque,
built with stucco and stone, and its sides
decorated with stucco decoration representing geometric shapes, including hexagonal stars surrounded by a frame of parchment. The mosque contains two domes of
different sizes.
Prophet Daniel Mosque:
The Mosque of the Prophet Daniel is
considered the oldest and most famous
mosque with distinguished minaret dating back to the late Mongol era or the beginning of the Timurid era (of the ninth
century AH - fifteenth century AD). The
minaret of the mosque built of bricks and
as evidence point can be seen from other
part of citadel. The mosque has arches still
standing and sits on an octagonal base next
to the minaret, and the mosque contains
two adjacent scenes and a chapel overlooking an open courtyard, and the mosque has
a social-spiritual value, as it is constantly
visited by people, especially on Saturdays.

The mosque was built on the ruins of the
arches of an old building.
Chaldean Church:
The Church of (Mother of Sorrows) was
built on the ruins of an old cathedral, and
it is one of the huge, large churches with
very high walls. It was for the Chaldean
Christians who lived in Hammam locality in the citadel. It is built with stone
and plaster and its ceilings and arcades are
based on arches and marble columns that
are considered to be luxurious crowns in
the architectural building, and its first construction dates back to the year (1862 AD),
and its building was renewed in 1903 AD
and became two entrances, one on the passage to the main entrance and the second
on the courtyard. At the present time, its
walls have been damaged and need scientific preservation to keep them from disappearing.
The Green Dome:
It is an octagonal building from the outside. It is adorned with exquisite decorations and inscriptions of various colors of
Qashani and dates back to the era of the
Atabegs, it was built in 762 AH (1361
AD). The building consists of two floors,
with two vaults on the ground floor above
which were collapsed as a result of cracking, but minor features remained for them
on the sides of the wall on which these two
vaults are based
Heritage Houses:
It is a group of heritage houses in the citadel characterized by a beautiful architectural character with exquisite stucco ornaments and arches, and their ceilings are
based on marble columns. During the time
of the former regime, many of these homes
were removed under the pretext of cracking
them.
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البروفسور الدكتور(صبحي ساعاتجي)
دراسة االنساب الخاصة بالفروع التركمانية
تثبيت الفروع
على مدى التاريخ ،مع
واالفخاذ الى االنساب التركمانية في مراكز
تواجدها وفي القرى المختلفة.
ويتحتم الرجوع الى الوثائق التي يضمها
االرشيف التي كتبت في العهد العثماني
للتعرف على االفخاذ والقبائل التي تقطن
العراق ،حيث اليمكن الحديث عن بحوث
مستفيضة في التاريخ واالرث الثقافي دون
الرجوع الى سجالت الضرائب والنفوس
وتحرير االراضي ،فاالبحاث التي قام بها
المؤلف الفاضل حول المناطق التي سكنها
التركمان في العراق اظهرت صروحا وثوابت
تاريخية تدل على الزخم الذي احاط هؤالء في
تلك المناطق من النواحي الثقافية والعمرانية،
والشك ان اسماء االماكن واالنهار والتالل
والجبال والوديان تدل على استيطان المجاميع
التركمانية لهذه المناطق ،ويتبين من اسماء
الفروع واالفخاذ التركمانية ان جل هذه الفروع
واالفخاذ تنتسب الى فروع (االوغوز) ،كما
ان بعض المجموعات االخرى التي يعرف
عنها انها تركية االصول ،اليعرف انتماؤها
الى اية مقاطعات تركية ،العتناقها اسماء
لمجاميع اصغر.
وتناول الكتاب دراسة (البيات) الذين هم من
قبائل االوغوز ،واماكن تواجدهم ،في مختلف
مناطق العراق ،والقرة قويون ودوكر وجبني
وايمور وخربندةلي والصالور وبكديلي و
اوالشلي واوجو شلي وكوكجة لي وبير
اوجيلي وقرة ناز ومراد اوغلو والوس تتار
وقرة بوغا وصالحي وياغمور طاتلو وما
ويلي وصاريلي وباغجي.
والتقتصر الفروع واالفخاذ التركمانية في
العراق على ماذكر ،بل ان هناك مجموعات
وعوائل تركمانية الزالت تعيش في العراق
غير ماذكر ،والشك انه لم يكن من اليسير

احتفاظ كل هذه العوائل بلغتها التركية
وعاداتها وتقاليدها على مر الزمن.
قام المؤلف الفاضل باعداد قوائم مفصلة
لجميع العوائل والفروع استنادا الى االبحاث
التي استمرت سنين عديدة ،ومن واقع زيارات
ودراسات اجريت في بقاع مختلفة من العراق،
والتي يغلب عليها الطابع التركماني ،ووفق
تسلسل الحروف االبجدية .وتم التركيز على
االشارة الى المدن والقرى التي تعيش فيها
هذه العوائل في الوقت الراهن ،ويضم الكتاب
قوائم بهذه العوائل واالفخاذ (ص  40ـ )70
ويستعرض الباحث مناطق السكن التركمانية،
وتفصيل هذه المناطق في محافظات نينوى
واربيل وكركوك وتسين وطوز خورماتو
والتون كوبري وديالى وكفري وقرة تبة
وقراغان (جلوالء) وشهربان (المقدادية)
وخانقين ومندلي وبعقوبة وقزانية ومحافظة
واسط (الكوت) والعزيزية ومراكز استيطان
تركمان العراق المهمة في هذه المحافظات
واالقضية والقرى والقصبات ،والقالع
والمحالت والجوامع والتكايا واالسواق
والقيصيرات والمهن المختلفة فيها ،مع
صور البرز معالم هذه المناطق والشخصيات
الدينية واالجتماعية المشهورة ،واالزياء
الشعبية فيها.
اعتمد المؤلف في اعداد هذا الكتاب المتميز
بمجموعة من المصادر المعتمدة باللغات
العربية والتركية ولغات اجنبية ،وازدانت
صفحات الكتاب بصور ملونة الشخاص
ومعالم تراثية وتاريخية .وقد تم تاليف الكتاب
في االصل باللغة التركية ،وترجمه الى اللغة
العربية االستاذ الباحث ارشد الهرمزي،
وصدر عن وقف كركوك في استانبول عام
 ،2010في اخراج فني رائع .وكلنا ثقة بان
يسد هذا الكتاب فراغا في المكتبة التركمانية،
للمعلومات القيمة التي احتوتها صفحات
الكتاب.
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للحديث عن الفناء في بيوت كركوك ويقارن
بين ما هو موجود في هذه البيوت ،وما تم
العثور عليه في مدينتي تلعفر والموصل.

حلة قشيبة وجميلة واخراج فني رائع ،مع
الحفاظ على اصل الصور والمخططات
الهندسية بالشكل الطبيعي.

وقد اخذت بيوت كركوك الحجم االنساني
بنظر االعتبار عند البناء ،فاصبحت
المخططات تضمن كفاءة أنواع االستعمال
بشتى مجاالته وانواعه ،ونادرا ما كان يطبق
الظهار ثراء صاحب البيت او نسبه او حسبه.
والشك ان بيوت كركوك تأقلمت مع الظروف
المناخية ،وتأثرت بمختلف الثقافات ،فاكتسب
هذا الطراز العمراني ،واصبح بمصطلحاته
العمرانية يشكل هوية عمرانية متميزة.

()2

يتطرق هذا الكتاب الى عطاء المجتمع
التركماني عبر تاريخه الطويل في اغناء
الحركة العمرانية للمدينة ويحاول تسليط
الضوء على الثوابت التي اعتمدها المجتمع
في تطوير العمارة المنزلية مستمدا من ارثه
التاريخي المتميز ،فالحلول العمرانية التي اتت
بها بيوت كركوك للفن المعماري المنزلي،
والمعطيات العمرانية والمعيشية التي اضفتها
عليه ،تعكس قيما مشتركة لحضارة متميزة
تشترك فيها مع ما جاورها من المدن.
وقد اعتمد هذا الكتاب القيم على مصادر
علمية موثوقة ،كما انه احتوى على صور
ومخططات هندسية دقيقة وتوثيقا للمعالم
العمرانية الرئيسة لمدينة كركوك ،وضم
معلومات مدهشة ودقيقة تدل على مدى الجهود
العلمية الرصينة التي بذلها االستاذ الفاضل
البروفسورالدكتور (صبحي ساعاتجي)
والصعوبات الي واجهها في اعداده ،وكتابته.
وهذه هي الطبعة الثانية باللغة العربية ،من
الكتاب القيم الذي يسد فراغا في المكتبة
الهندسية المعمارية وفي المكتبة التركمانية
في آن واحد ،والكتاب من اصدارات وقف
كركوك في استانبول (عام  )2008وبدعم من
رئاسة مركز اتاتورك الثقافي التابع لمؤسسة
اتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ ،وطبع في
51

القبائل والعشائر التركمانية في العراق
ومناطق سكناهم
تثبت الوثائق التاريخية ان االقوام التركية
المتعددة قد سكنت العراق في مراحل متفرقة
من الهجرة واالستيطان .ففي العهد العباسي،
انخرط االتراك في الجيش كمجموعة تركية
في وقت لم تشهد المنطقة فيها استيطانا
تاما ،وهؤالء االتراك الذين قدموا الى
العراق ،كانوا ينتمون الى افخاذ وفروع
وقبائل مختلفة ،ويمكن التعرف على انتمائهم
لفروعهم وافخاذهم بمجرد النظر الى أسمائهم.
والواقع ان استيطان التركمان في هذه البقعة
من االرض يعود الى القرن الحادي عشر،
وعلى وجه الخصوص مع دخول طغرل
بك بغداد عام (1055م) .وبذلك اصبح
شمال العراق بما في ذلك بغداد مسكونة من
التركمان في تلك المناطق .وبدأت الهجرات
المتعاقبة تلتحق بمن سبقتهم لتزداد الكثافة
السكانية .وتعاقبت الهجرات واالستيطان حتى
ّ
مشكلة الزخم الذي
عهد السلطان مراد الرابع
احدث االستيطان التركماني في العراق.
ولما كان التركمان يعيشون في الوقت الحاضر
كمجموعة تركية في العراق بثقافتهم ولغتهم
وتقاليدهم ،فقد اختلطت القبائل والفروع
ببعضهاّ ،
مشكلة وحدة قومية متجانسة اليمكن
التفريق بينها ،والتزال هذه المجاميع تستخدم
اسماءها االصلية ،ويمكن لذلك تتبع أصولها.
وفي مدن متطورة مثل الموصل واربيل
وكركوك  ،تغيرذلك بفعل الحياة المعاصرة
بما فيها بعض األلقاب .وفي مقابل ذلك ،فان
المناطق الريفية احتفظت بطابع خاص ،مما
ادى الى االحتفاظ باالسماء االصلية الى حد
كبير .ويتناول هذا الكتاب القيم الذي ابدعه
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والمخرج الوحيد لبيوت كركوك يكمن عادة
في الباب الخارجي الوحيد ،فالمنزل في
هذه المدينة كان يعزل عن العالم الخارجي
بجدار اصم وعال يمتلك جميع مقومات
الحياة اليومية من الداخل ،فالباب الخارجي
من هذا المنطلق هو كبوابة القلعة التي تحمي
خصوصية العائلة في داخلها .ويصف المؤلف
الباحث محتويات البيت والغرف والفناء بعد
الباب الخارجي الرئيسي ،وعالقة تصاميم هذه
االجزاء من البيت بالجو الحار في الصيف،
مع وجود حديقة في مركز المنزل (الحوش)
والتي تتوسطها غالبا بركة ماء ،وفي الحديقة
ارضية خضراء واشجار الليمون ودوالي
العنب والرمان والتفاح والتين والزيتون
وغيرها ،الى جانب العديد من شجيرات الورد
والقرنفل وغيرها من االزهار .ثم يتطرق
الكتاب الى خواص المخطط النموذجية للبيت
الكركوكي ،ويقدم نماذج للبيت.
ويعطي الكتاب القيم معلومات دقيقة ومفصلة
عن الحمامات العامة التي كانت موجودة في
مدينة كركوك ،وعن عملها بالتناوب.
وفي الفصل الخاص بالمالحظات حول
فولكلور العمارة التقليدية ،يتحدث االستاذ
الباحث الدكتور صبحي ساعتجي عن
توسع دائرة اهتمام االوساط االكاديمية بفن
العمارة التقليدية في وقت اصبح فيه هذا الفن
يشرف على الزوال .فالوسائل التقليدية التي
كانت هذه العمارة تزاول بها قد اوشكت
على االنقراض ،حالها حال اساطين البناء
المعروفين في هذا المجال .وقد تطور هذا
الفن على مر الزمن من ناحية النوع والمكان
فاصبح عنصرا يتمم اللمسات الجمالية ،مما
ينم عن طبيعة الحياة االجتماعية ونظرة
الشعوب الى مقومات الحياة .واذا كان توثيق
معطيات هذه النظرة وحفظ وثائقها امرا
مهما ،فان من الضروري بمكان الحفاظ على
التكوين المادي لهذا المناخ العمراني.

ومن هذا المنطلق ،فانه يجب الحفاظ على
هذه النماذج العمرانية كملك مشترك لالمة،
والحيولة دون تدهورها .ويخصص الباحث
صفحات للحديث عن التنظيم المهني لحقل
البناء ،منذ الدولة العثمانية والى الوقت
الحاضر ،ويعطي معلومات عن ابرز البنائين
والنقاشين (االسطوات) المشهورين في مدينة
كركوك ،وابرز اعمالهم ،مع نشر صورهم .
ويخصص المؤلف الفاضل فصال لشواهد
من التاريخ ،فقد زينت كركوك مجموعة من
الجوامع والمنازل والحمامات والمراقد.
واصبحت هذه الشواهد عالمة بارزة على
النسيج الحضاري للمدينة .وتعد الكتابات
التي توثق تاريخ االبنية مدونات تاريخية،
وهي شواهد فنية ايضا ،اضافة الى تعريفها
بالتطور العمراني في المدينة .ومن جملة
الخزين الموروث التي تعتبر من الشواهد
المتمثلة في الكتابات هي شواهد القبور .ويقدم
نماذج للشواهد المثبتة على الجوامع والمساجد
والمراقد ،وغيرها من االماكن التاريخية.
وتدل هذه الشواهد على الصبغة والنوعية
التي انفردت بها مدينة كركوك ،وتفصح عن
العمق التاريخي لها ،مع نشر نماذج معبرة
لهذه الشواهد.
ويهدف هذا الكتاب القيم الى ابراز الهوية
العمرانية التي تحتل موقعا بارزا في االطار
الثقافي التركي .على ان التطور التلقائي
للعمران ليس مقتصرا على مدينة كركوك
فحسب ،فعدم االتساق في الطرق المتعرجة
التي تخترق مدن االناضول ،ما هو اال نتيجة
حكمية لمقدمات التملك العقاري ،فالمدينة في
العالم االسالمي امتداد تلقائي للطبيعة وتكون
في االغلب عشوائية ،فالتشكل العشوائي
المجرد من الخطوط الهندسية للمدن التركية،
يظهر اثره في كركوك أيضا .ولم يكن التطور
العشوائي مقتصرا على المدن اإلسالمية
فحسب ،بل ظهرت في المدن االوروبية أيضا.
وبهذا الصدد ،فان الباحث يكرس صفحات

كانون الثاني-آذار  • Ocak-Mart/January-March 2022العدد  • Sayı/Issue 93السنة  • Yıl/Year 24ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

52

الرافدين وشمال سوريا ،حيث اننا النملك
معلومات كافية حول العالقات والتشابه
المادي بين ماردين او اورفة وبين الموصل
او حلب.
وحسنا فعل البروفيسور الدكتور (صبحي
ساعتجي) بتكريس جهده العلمي الجاد
لسنوات العداد هذا الكتاب الذي هو في
االصل اطروحته للدكتوراه المقدمة الى
جامعة استانبول للتكنولوجيا (كلية العمارة
 /قسم الترميم ،والتي كانت بعنوان (مدينة
كركوك والطراز المعماري لبيوتها) بعد ان
يكون قد انهى مراحله الدراسية في مدارس
كركوك ،وحصل على شهادة البكالوريوس
في فن العمارة من اكاديمية الفنون الجميلة
في استانبول والتي يطلق عليها اليوم (جامعة
المعمار سنان للفنون الجميلة) ،وبعد ان عمل
لفترة في مجال الحفاظ على البيئة التاريخية
والترميم في المؤسسات المهتمة باآلثار ،ونال
درجة االستاذ المساعد في عام  1994ودرجة
االستاذية وفي عام  ، 2002وعين استاذا في
جامعة المعمار سنان للفنون الجميلة  /قسم
الترميم المعماري ،كما اصبح نائبا لرئيس
الجامعة.
ولالستاذ صبحي ساعتجي مؤلفات قيمة
في مجال اختصاصه اضافة الى مؤلفات
عن الكيان التركماني في العراق في ضوء
التطورات التاريخية ،والتركمان عبر
التاريخ ،وحسرة الى كركوك ،وكركوك /
النسيج العمراني وبيوتها التقليدية ،والعشائر
التركمانية في العراق ومناطق استيطانهم،
وغيرها من المؤلفات والبحوث والدراسات
التي اغنت المكتبة التركمانية.
وبعد ان درس االستاذ الفاضل كركوك كمدينة
من حيث موقعها ،واصل تسمية المدينة واول
آثار االستيطان فيها ،وتاريخها عبر مراحل
التاريخ ،وتطور بنية المدينة ،وقلعة كركوك،
والشطر القديم وشطر القورية ،وذلك في
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الفصل االول من الكتاب ،انتقل في الفصل
الثاني لدراسة بيوت كركوك .فان من اهم
مقومات الطابع التاريخي لمدينة كركوك هو
التوجه العمراني .ويمكن ان نالحظ ابرز
مالمح عمارة البيوت للمدينة في قلعة كركوك
التي تعتبر اقدم مركز استيطاني فيها ،اال ان
عدد البيوت التي ادركت زماننا هذا بشئ من
الكمال قليل جدا ،وقلعة كركوك قائمة على
مسطح تبلغ مساحتها االجمالية ()62500
مترمربع وتحتوي على ()797مسكنا وهناك
قسم من المنازل المهجورة في هذا السياق،
وان حملة الهدم التي جرت في القلعة افرزت
عن بقاء( )40منزال،على وجه التقريب ،بينما
حين اكتسحت الجرافات ما تبقى منها .وظهر
من المعاينة الميدانية التي جرت في آيار عام
2003م ان( 5ـ )6من البيوت قد طالتها يد
الترميم في حين بقيت االخرى خربة مهملة.
ولما كانت مديرية متحف كركوك التابعة
لمديرية اآلثار العامة قد تعرضت الى النهب
بكامل محتوياتها في نيسان من عام 2003م
 ،فانه لم يتم التوصل الى اية مراسالت او
تقارير او مخططات تنم عن طبيعة هذه
العملية الترميمية.
اما بالنسبة للبيوت في شطر القورية ،فقد
اصابتها جميعا يد التحديث برمتها ،ومن
الصعب العثور على منازل محتفظة بالطابع
القديم ،اما منطقة تسعين التي كانت قرية
مستقلة ثم اصبحت جزءا من المدينة ،فهي
ّ
وتدل المنازل
على طابع استيطاني قروي.
المشيدة فيها من االلواح الطينية ،على الطابع
العمراني لمدينة كركوك .ومن مميزات ازقة
كركوك القديمة وجود االقواس التي تغطي
اعلى الزقاق ،وهي مشيدة عادة من قبل اناس
يمتلكون طرفي ناصية الزقاق وتسمى في
كركوك (الطاق) ،وبذلك يكون المالك الذي
يملك منزلين متقابلين على يمين ويسار
الشارع قد ربطهما بقوس مثل الجسر بحيث
يمتلك مساحة اضافية ويمكنه ان يطل على
جهتي الشارع.
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تقع مدينة كركوك في منطقة كانت مهدا
لحضارات غنية في التاريخ ،ويستدل من االثار
التي اكتشفت والتي تعود الى عام ( )2600قبل
الميالد ان االنسان سكن كركوك وما جاورها،
فبقيت هذه المناطق ضمن الجغرافيا التي
تطورت في حضارات بالد ما بين النهرين،
فباالضافة الى قلعة كركوك واآلثار في آرافا
التي هي االن حي من احياء المدينة ،تم العثور
على منطقة اثرية مهمة في (يورغان تبة)
القريبة من قرية (تركالن) على بعد ()22
كم الى الجنوب الغربي من كركوك ،ومدينة
(نوزي) التي يرجع تاريخها الى الحوريين
ومن قبلهم السومريين واالكديين في االلف
الثالث قبل الميالد تحمل بصمات حضارة غنية.
والكتابات التي عثر عليها في هذه المناطق
تدل على ان كركوك والمناطق المجاورة لها
كانت مناطق عامرة بالسكان ،كما تشير الى
ان كركوك تعرضت عبر التاريخ وفي اوقات
متقاربة لغزوات من الشمال.
وتعد مدينة كركوك مدينة عريقة ،وتشكل
احدى اهم مدن العراق وتنتظر البحث
واالستكشاف حول طبيعتها وتاريخها
ولغتها وتقاليدها وتراثها الشعبي وعمارتها،
فكركوك تضاهي الموصل واربيل وحلب
من ناحية ،وتماثل اورفة وماردين وجنوب
شرق االناضول من ناحية أخرى ،وذلك
في عمارتها ومبانيها التي تستقطب اهتماما
متميزا .وقد تواصلت كركوك بسط اهميتها
الخاصة من زاوية ثقافتها المتميزة وفنونها
العمرانية وتاريخها الفني الذي من ابرز
مقوماتها بيوتها وفنون العمارة فيها .فاالرث
الثقافي المتميز للمواطنين التركمان في هذه

اوميد يشار

كركوك وهويتها العمرانية
المدينة يعكس النظرة الشمولية لسكانها ازاء
المعطيات االجتماعية وسبر غمار الحياة
فيها ،كما تبرز االرث العمراني الذي يتميز
به هؤالء المواطنون .فالتطور العمراني في
مدينة كركوك ونسيجها التاريخي يدل على
آفاق طبيعتها التكوينية وتاريخها العمراني
مضفية اهمية خاصة في توفير المعطيات
الخاصة بذلك.
وال زالت كركوك وماجاورها من المناطق
الموجودة في شمال العراق تحتفظ باهميتها
من ناحية الثقافة التركية ،ولذلك فان كركوك
بمعطياتها الثقافية الشامخة ،وخاصة فن
العمارة السكنية التقليدية فيها ،تجمّع عمراني
يكاد ان يكون غير معروف .فالصروح
العمرانية والنسيج التاريخي التي تملكه
كركوك ،لم تحظ باالهتمام حتى من الباحثين
العراقيين .اما البيوت التاريخية للمدينة ،فقد
بدأت تستقطب شيئا من االهتمام في االعوام
األخيرة .فالبحث في البيوت التقليدية الى
جانب الصروح في كركوك يمكنه ان يقدم
معطيات مهمة العداد ملخص حول عادات
البيوت التركية .ومن جهة أخرى ،فان البيت
التركي الذي يتطور على ارض االناضول،
يمكنه ان يؤدي الى االمساك ببعض الخيوط
في القاء الضوء على العالقات بينه وبين
العراق وسورية في الجنوب .فالمقطع الذي
نحصل عليه من بيوت كركوك التقليدية له
اهمية كبيرة في اظهار وحدة منطقة جنوب
شرق االناضول التي يغلب عليها طابع العمارة
الحجرية .فالسمات العامة لبيوت كركوك
تشكل معطيات وافرة لتاسيس الصالت
والعالقات التحليلية لشرق االناضول واعالي
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وطعام اوالده وابناء قومه .
ثم المشروع الثاني وهو المدرسة .
المدرسة  -:التي تبني االجيال  ،الصرح العلمي
والتعليمي الذي يبني العقل ويقومه ويهذب
النفوس ويجعلها صالحة للحياة والتطور .
المدرسة التي تغرس في النفس االنسانية قيمة
العقل والعلم والفكر  ،وتظهر مواطن القوة
والضعف داخل االنسان الفرد ليتعرف على
الضعف من اجل اصالحه وتقويته ويتعرف
على القوة الدامتها وتنميتها على طريق خدمة
الشعب التركماني وقضيته .
وثالث هذه المشاريع واالحالم هو المستشفى
الذي يخدم االنسان وبدنه وتقيه من االمراض
والعلل ويحافظ على صحة االنسان التركماني
لينعم بحياة صحية جيدة وتنشئة جيل تركماني
قوي فكريا وبدنيا .
ورابع المشاريع الصحيفة  -:التي هي غذاء
العقل والروح.
وخامس االحالم دار النشر -:لنشر وتوزيع
المعلومة والفكر النير.
ويتضح من هذا االختيار وهذه المشاريع ،
ان الدكتور الشهيد قد سبق عصره بعشرات
السنين ونفذت بصيرته الى التطور البشري
قبل ان يحدث  ،فالصحيفة ودار النشر هي
االداة والوسيلة التي تمدنا بالمعلومات واالخبار
والقيم الفكرية وغذاء العقل ومن خاللها
نعرف االحداث التاريخية واالفكار والفلسفات
وغيرها مما سيكون سبيال لنمو وتطور وتقدم
الشعب التركماني .
ان تلك المشاريع في فكر الدكتور الشهيد
كانت بال ادنى شك وحقيقة نعم المشاريع التي
يجب على التركمان ان يكملوها ويسيرون بها
باحسن ما يمكن للسير على نهج الشهيد في
خدمة القضية التركمانية .
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لقد كانت تلك المشاريع الخمسة هي حلم
الدكتور الشهيد الذي عاش واستشهد وهو
يناضل ويجاهد في سبيل اعالء كلمة الحق
التركماني بكل اخالص وامانة ووفاء .
ثم عن ماذا نتكلم في سيرة الشهيد ؟.
عن الوصية النصيحة التي قالها قبل اعدامه
بيوم واحد الهله والسرته ومن خاللهم الى
التركمان جميعا -:
(( ان االشجار تخضر وتكثر فروعها كلما تقلم
وتشذب ....
وها انا افارقكم واملي ان ال تتركوا قضيتنا
العادلة التي نناضل من اجلها .
واستمروا في الكفاح .
وانني االن بصدد الرحيل من هذه الدنيا الفانية
وفي حالة اطمئنان وراحة نفسية اكثر مما كنت
عليه من قبل .
ان روحي ستصعد الى السماء لتالقي رب
العالمين امنة مطمئنة )).
نعم يا استاذنا الجليل ويا ملهم االجيال
التركمانية المتعاقبة
ان نفسك لقيت ربها امنة مطمئنة .
فهنيئا لك جنة الخلد
وهنيئا لك منزلة الصديقين والشهداء
ونحن على نفس الطريق
وسيظل التركمان شعبا حيا ال يموت
وسيشهد التاريخ .
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والوحيد و التهمة الجاهزة دوما هي بأنهم تركمان.
ففي اذار من عام  1979عصفت ريح
االعتقاالت صوب عدد اخر من القادة و
الوجهاء و الشخصيات التركمانية المعروفة
لتقبع في دهاليز السجون المظلمة .
حيث تم اعتقال الزعيم (العميد) المتقاعد عبدهللا
عبد الرحمن الشخصية التركمانية الحكيمة
المعروفة و رئيس نادي االخاء التركماني في
بغداد انذاك و كذلك تم اعتقال قدوة الشباب
التركماني المناضل الدكتور المهندس نجدت
نور الدين قوجاق االستاذ في كلية الهندسة في
جامعة بغداد  ،وكذلك قد رافقهم في االعتقال و
دخول اقبية السجون و الزنزانات المظلمة كل
من الدكتور رضا ده مرجي و رجل االعمال
التركماني المعروف السيد عادل شريف ..
و لمدة زادت عن ستة اشهر بكثير لم يتمكن
أي شخص من اصدقائهم المقربين بل حتى
من عوائلهم و معارفهم من الحصول على
معلومات ولو يسيرة عنهم و معرفة مكان
اعتقالهم ناهيك عن التهم الموجهة اليهم .
وكان الشهداء طوال مدة االعتقال يتعرضون
يوميا الى صنوف عدة من التعذيب النفسي قبل
الجسدي دون ان يحيدوا قيد انملة عن طريقهم
او يبيعوا قضية شعبهم التركماني  ،فيما كانت
عوائلهم و اصدقاؤهم بل و كافة ابناء الشعب
التركماني يعيشون اياما حالكة السواد و قلقا
كبيرا خوفا على مصيرهم المجهول .

شريف الى عليين ليدون سجل شهداء الشعب
التركماني اسماء هؤالء الشهداء النجوم
في صفحته بمداد من نور ليلحقوا باخوانهم
الشهداء الذين سبقوهم .
و لنختر اليوم شهيد كركوك و التركمان
الدكتور نجدت قوجاق لندون سطورا قليلة
بحقه كتبها االستاذ المعروف محمود العدل .
الشهيد الدكتور المهندس نجدت قوجاق الذي
ابصر نور حبيبته مدينة كركوك في عام
 1939و انهى الدراسة االبتدائية و المتوسطة
و الثانوية في مدارس كركوك واكمل الدراسة
الجامعية في كلية الزراعة جامعة انقرة  ،ثم
اكمل دراسته العليا من الماجستير و الدكتوراه
في قسم الهندسة الميكانيكية عام  1969ثم لم
يتوان في ان يعود للعراق وينقل العلم والهندسة
التي درسها الى شباب بالده من طالب جامعة
بغداد التي عمل فيها استاذا للهندسة الميكانيكية
ورئيسا لنفس القسم .
كما حصل الشهيد على درجة استاذ مساعد
عام  1976ومنح جائزة الدولة التقديرية
لكفائته العلمية والبحثية لخدمة العراق والبحث
العلمي العراقي .
والمدرسة كانت حلما من احالم الدكتور
الشهيد نجدت قوجاق وهي ( أي المدرسة )
احدى المشاريع الكبرى والذي عاش حياته
يحلم بها وهي ضمن المشاريع الخمسة
في فكر الشهيد ( المزرعة – المدرسة –
المستشفى – الصحيفة – دار النشر ) كما
ذكرها المفكر التركماني الكاتب الكبير ارشد
الهرمزي في مقال بعنوان “ ذوي االردية
الزرقاء “ والذي سطر كلماته في المقال بقلبه
قبل قلمه .

و بعد مدة زمنية بدت كأنها دهور (وليتها كانت
كذلك) جاء الخبر ليقع كمطرقة حديدية هائلة على
رؤوس العوائل المفجوعة  ،حيث تم اخبار عوائل
المعتقلين الشهداء االربعة اعاله بامكان مقابلتهم و
رؤيتهم للمرة االولى و التي ستكون هي االخيرة ،
وذلك النه سيتم تصفيتهم واعدامهم بموجب قرار
ظالم صدر من محكمة الثورة سيئة الصيت انذاك .

والمشاريع الخمسة او االحالم الخمسة للشهيد
قوجاق كانت اولها

و في يوم السادس عشر من شهر كانون الثاني
سنة  1980تسامت ارواح عبدهللا عبد الرحمن
و نجدت قوجاق و رضا ده مرجي و عادل

المزرعة -:التي تنبت الزرع والكال والتي
تؤمن لالنسان غذاءه وقوت يومه ليعيش
مطمئن البال بان هللا هو الذي سيرزقه طعامه
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عباس احمد

يوم الشهيد التركماني

لمناسبة الذكرى الثانية واالربعين ليوم الشهيد التركماني 16
كانون الثاني
التركمان شعب خلقوا للرفعة والعزة والكرامة
أبطال عظام ،نجوم المعة تتألأل في سماء
التركمان
إننا اذ نستذكر القادة في الذكرى الثانية
واالربعين الستشهادهم فاننا نؤكد بان مدينتنا
العزيزة كركوك هي مدينة الشهداء واألبطال
 .فقد قدمت كركوك وقدم الشعب التركماني
النبيل على مدى تاريخهم الطويل على اديم كل
مدن وبلدات تزركمن ايلي في العراق وكركوك
بالذات منذ أكثر من ستة آالف وخمسمائة سنة
من أالن  ،أقول قدم شهداء خالدين وأبطال
عظام ومناضلين أفذاذ امنوا بقوميتهم وجاهدوا
من اجل أن ينال التركمان حريتهم الكاملة .
ان قافلة الشهداء التركمان وانهار الدماء
الزكية لم تتوقف يوما عن المسير عند الذين
اسلموا ارواحهم للباري عز وجل على طريق
التضحيات والفداء في سبيل خدمة الشعب
التركماني النبيل في قضيته القومية العادلة ال
قبل مجزرة كركوك في تموز عام  1959وال
بعده وان مسيرة القافلة الخالدة مستمرة على
مر العقود العديدة من الزمن الماضي واالتي
 ،الن االرض التركمانية الطيبة التي ارتوت
وما زالت ترتوي بدماء ابطالها وان الشهادة
على طريق الحق لدى التركمان اصبحت شيئا
مالوفا الحساس الجميع انها واجب رباني على
مذبح الحرية .
ان الشهداء التركمان ( رحمهم هللا واواهم في
جنانه ) جميعا كانوا يعلمون جيدا ويؤمنون
بان القومية بمجمل معانيها تعني الحب
العميق للشعب التركماني النبيل وتؤكد الفخر
واالعتزاز باالنتماء الى هذا الشعب االصيل،
وكذلك الحفاظ على اللغة التركمانية التي هي
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من المقومات االساسية للقومية والتركيز على
خدمة ورعاية العائلة التركمانية التي هي
عبارة عن خلية صغيرة للمجتمع ويتكون من
مجموعها الشعب التركماني النبيل .
واذا كان لالنسان توجهات وافكار في اغناء
وخدمة االنسانية جمعاء  ،فعليه اوال ان يخدم
وطنه وشعبه وابناء جلدنه ويحاول الرقي بهما
وقيادتهما للوصول الى هدف تحقيق الحقوق
والحريات ونيل المطالب القومية العادلة
والقانونية المشروعة في مختلف مجاالت
الحياة القومية واالنسانية .
وعلى هذا االساس فان بحر دماء الشهداء
التركمان كان دوما وعبر مسار الزمن ترفده
انهارا وروافد كثيرة متشعبة ( دماء وارواح
الشهداء من القادة والشباب الذين يلتحقون
بالقافلة تباعا)  ،وعلى هذا االساس ايضا وعلى
هذا الطريق قدم الشعب التركماني النبيل نجوما
المعة اخرى من خيرة ابنائه ومنهم اربعة من
كبار قادة التركمان في العراق  ،وهؤالء القادة
هم من خيرة ما انجب التركمان في قائمة
االبطال على مدى التاريخ  ،ليلتحقوا باخوانهم
الشهداء الذين سبقوهم ويكونوا في استقبال
الشهداء الجدد في جنات الخلد عند الباري عز
وجل وعلى سبيل المثال ال الحصر  -:فاتح
شاكر ــــ كريم هللا ويردي ــــ المهندس جليل
عمر  -مالك حميد ـ حسين علي موسى (تمبل
عباس) ــ خالد شنكول ـ عطا خير هللا ــ صالح
ترزي ــ صباح نورالدين كونياجي ـ وغيرهم
وغيرهم .
لذا فان قوائم السجون و االعتقاالت و التصفية
واإلعدامات للشعب التركماني شملتهم جميعا
دون النظر الى أسباب أخرى  ،السبب الرئيسي

كانون الثاني-آذار  • Ocak-Mart/January-March 2022العدد  • Sayı/Issue 93السنة  • Yıl/Year 24ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/

KERKÜK VAKFI

لتتناول فرشاة الخيال بيدها وتلوّن كل بقعة من
بقاع خيالي باللون األصفر  ..انه أصفر فاقع
! فأجد الذى هو مني يقول لمن دق ناقوس
الخالص :يا أخي األكبر ! ألسنا ثالثة أخوة في
هذه الدار؟ لقد أقررت بحقي في داخل دارنا
وان آكل وأشرب وأنام وأتنفس داخل داري
ولكن لماذا ال ترضى ان أشاركك في حمل
مسؤولية بلدي الذى هو بلدنا جميعا ؟ يا اخي
االكبر ...ما الذى يميزني عن أخي األوسط
الذى هو اكبر مني قليال  ...أألنه أكثر مني
عددا ؟ لماذا ال ترضى بان تدعوني كأخ وان
تذكرني كما ذكرت اخينا األوسط في هذا
الكتاب الرفيع الشأن الذى نسميه بالدستور؟
أليس هذا عهد الحرية وعهد إقرار الحقوق لكل
ذى حق؟ ثمانون سنة مضت ولم أجد مخلوقا
من الذي هو مني يدخل عضوا في ما نسميه
بالوزارة وفي هذا المجلس الذى نسميه مجلس
الوزراء ،واحدا فقط خالل ثمانين من السنين
علي ان اقوم بهذا الواجب وقد
! لماذا تستكثر ّ
أقرّ ه حتى الطغاة ألخينا االوسط بل وحتى
ألخواننا الذين هم اصغر مني عمرا وعددا
؟ لقد كان الطغاة (ينتخبون) األمّعات وأشباه
البشر ليكونوا العوبة في ايديهم في ما كانوا
يسمونه بمجلس الشعب او البرلمان .اليس من
حقي االن وقد اصبح هذا المجلس مجلس شعب
مسمى ان ارسل اليه من يمثلني فعال
كأسم على
ّ
؟ اليست لك النية في أن تضيف صفحة جديدة
الى هذا السجل الذى يسمّى بالدستور لتقول
فيها ان هذا الوطن ملك لكل االخوان سواء
منهم األكبر ام األوسط ام األصغر ؟ أنسيت
باني ان كنت ادعى باألصغر فاني شريك في
هذا الوطن وان شراكتي هي بقدر عددي الذى
يق ّدره المنصفون بانه ثالثة عشر في المائة ،
نعم ثالثة عشر في المائة وليس أقل !!
واجد نفسي في خيالي امام اخي األكبر ليقول
لي  :يا اخي األصغر  ...عليك ان تم ّد رجلك
بقدر لحافك ! هل تظن ان صفحات الدستور
من السعة لتسع االخ االكبر واالخ االوسط
واالخ االصغر واالخ الذى هو أصغر من
االخ االصغر ؟ كال  ،كال  ...لك ان تعيش هنا

بسالم ووئام  ...اما الدستور ،اما النيابة ،اما
الوزارة  ...فكال والف كال  ...اليس حالك هذه
احسن من حالك زمن الطغاة ؟ ما هذا الطمع ؟
انك سريعا ما نسيت فضلنا عليك  ،نعم فضلنا
عليك !
ايها القراء  ...هل تلومون هذا الرجل الذى
هو أنا ،عندما اجرأ وأضع لونا في خيالي لهذا
السيناريو فأقول انه السيناريو االصفر!
الخـيال الذى ما بعده من خـيال  :لم يزد خيالي
قل ّ
في تصوراته وتأمالته بل اكتفى بما ّ
ودل
 :بلد حر يحكمه ابناؤه االوفياء الصادقون .بلد
يؤمن فيه كل االخوان بما فيهم االخ االكبر
واالخ االوسط واالخ االصغر واالصغر من
االصغر بوحدة تراب هذا الوطن العزيز .ال
يريد أحد منهم ان يفرّ ط بشبر منه بل يريده
عزيزا مكرّ ما تخفق رايته عالية لتضيء
الطريق امام ابنائها ،بلد ناصع الجبين امام
المحافل الدولية وامام من يدقق في ارجاء
العالم عن احوال حقوق االنسان ،بلد يسود
فيه حكم القانون ،بلد يحكمه ابناؤه وتتساوى
فيه الفرص واالمكانيات وتطلق فيه الحريات
لتضيء كل منبر سواء منه البرلمان او
الصحافة او االحزاب .هذه هي صفحات هذا
السيناريو الذى يهفو اليه قلب كل حر ،قلب
كل فرد ّ
يعتز ويفخر بانتمائه الى هذا الوطن .
* * *
وأفيق من هذه التأمّالت كلها ألجد الجد األكبر
لـ (مقدام) ال زال جاثما فوق صدورنا ،
صدور كل االخوان ال فرق بين كبير وصغير
واوسط ليعمل فينا بمنجله الكريه ولكن ...الى
حين ! ولنتذكر قول الشاعر خالد الذكر :
اذا الشعب يوما اراد الحياة
يستجيب القدر !

فال بد ان

2001 - 2 - 17
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تعالوا جميعا لتضعوا ايديكم في ايدينا .لقد
جاء زمن البناء بعد ان انزاحت سنين العذاب.
أتعلمون من نحن يا ناس ! نحن الذين سعينا
وسعينا لينهار حكم الطغاة .نحن دعاة الحرية
والخالص .لقد عملنا معا كيد واحدة رغم
اختالف الواننا والسنتنا ورغم اختالف معابدنا
التي نعبد فيها خالقنا .نعم  ،عملنا معا رغم ان
خاليا أمخاخنا كانت وال زالت تحمل افكارا
وآراء قليال ما كانت تلتقي او تتقارب .لماذا ؟
ألننا كنا وال نزال شعبا واحدا ولنا وطن واحد
ونسعى لنيل ما نهفو اليه كلنا معا ..
ويقفز الى ذهني صوت واحد مني لينادي
ّ
ويبشر بساعة الخالص فيقول له
الذى ينادي
ولمن معه :
ــ ايها القوم  ،لقد دققتم ناقوس الخالص
وانسابت انغام الحرية لتصل عذبة رائقة الى
آذاننا .ايها القوم  ،يا من هندستم هذا التغيير
وعملتم له .إني شاركتـكم في كل مسعاكم
ولقيت الويل مثل ما لقيتم بل اني القيت أش ّد
وأمرّ مما لقيتم .إني اريد ان ّ
أدق اجراس
العودة  ...فهل لي أن اعود ألشارك في بناء
ما ه ّدمه الطغاة؟ افسوف ال أتعرض للسجن
والتعذيب والتهديد ؟ هل أعامل كأيّ انسان
آخر  ..بل وهل أعامل كمعاملة أخي االكبر
وأخي األوسط ؟ هل ستعاد حقوقي التي سلبها
مني الطغاة ؟ ثم ما أمر هذا الذى بقي متشبثا
بتراب وطنه صابرا صامدا ؟ أسوف سيعامل
بنفس ما ستعاملون به انفسكم  ...أسيشارككم
في حمل المسؤولية وفي إدارة دفة هذه السفينة
التي كادت ان تغرق لوال عناية هللا وثم غيرة
الغيارى ؟ ويأتي الجواب سريعا وبنبرات
هادئة مقنعة مطمئنة :
ــ معاذ هللا  ،كيف سيكون بوسعنا ان نقوم
بتعذيبكم وتهديدكم وتهجيركم ؟ ألم نذق نحن
ايضا من ذلك الكأس المرّ جرعات وجرعات
غصت حلوقنا بهذا العلقم ؟
حتى ّ
ويمضي بي الخيال بعيدا ...فتمضي ساعات
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الحماس ويبدأ الج ّد ليج ّد .فاالقي البسمة في
الوجوه وأرى األيدي تتصافح وأجد العهد
الجديد قد ضرب صفحا عن آثار الماضي
البغيض وأستع ّد ليبني هذا الوطن من جديد بعد
ان يزيح عن ترابه انقاض ما ه ّدمه الطغاة وهو
ليس بالقليل .وتعود الثقة شيئا فشيئا الى نفس
كل من هو واحد مني .وال عجب فقد تحطمت
ابواب السجون وانطلق االحرار ليشاركوا
في البناء والتجديد  ...ثم يمضي بي الخيال
من جديد فأراني وقد تحققت بعض آمالي
وطموحاتي .أرى الذى هو مني يخاطبني بلغة
أبيه وأمه دون أن يزجره زاجر .وأراه وقد
استر ّد حق ملكيته وعمله في بلده بعد ان كان
ممنوعا على الذى هو مني ان يتوظف في بلده
الذى ولد ونشأ فيه او ان يبنى فيه دارا لنفسه،
بل ويا للعجب فانه اصبح بوسع الذى هو مني
ان يدرس العلم في الجامعات بعد ان كان
بعضها وقفا على بعض من األمّعات والذيول
بله عن ابناء الطغاة .بل واضحى بوسعه ان
يكون استاذا ايضا في تلك الجامعات ! وها
انا أشاهد واحدا مني أضحى رئيسا لبلدية بلده
! وآخر محافظا او قاضيا في محكمة وثالث
ضابطا في الشرطة بل وفي الجيش ! بل ويا
للعجب فقد اصبح من حق اهل بلدي ان يبيع
داره متى شاء حتى ألخيه الذى هو منه دون
ان تطلب منه الجهة الرسمية في بلده ان يبرز
شهادة كانوا يسمونها بشهادة (تغيير القومية)
! ثم ما شأن عشرات القرى المحيطة ببلدى
والتي ه ّدمها الطغاة وفرّ قوا اهلها ليسكنوا
راغمين في ما بنوه من ,,مستوطنات ،،؟ لقد
اعيدت اراضي تلك القرى الى اهلها ليشيدوا
فيها دورا ومدارس ومعابد ومستوصفات
وليسكنوا هنالك من جديد ويضربوا بالمعاول
في أديم ذلك التراب ويسيل عرقهم لينتجوا
مما زرعوا خيرا كثيرا هو خير لكل انحاء
البالد .ال فرق اذا وال تفريق  ...لقد صدق
من دق ناقوس الخالص واعترف لي بما كان
ينادي لنفسه من حقوق ومسؤوليات !
ولكن  ...وآه من (لكن) هذه ،اذ يمضي بي
الخيال بعيدا مرة اخرى فتمضي تخيالتي
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وارتحالي الى عالم الخلود زمن طويل ليس
بوسعي ان احسبه ولكننا كنا نحسبه يوم ان
كنت في عالمكم باالعوام والسنين ،فأقول
انه مضى على هذا الرحيل مائتان او ثالثمائة
مما كنتم تع ّدونه من تلك السنين .وفجأة أالقي
حفيد ابني الذي قدم مؤخرا من عالمكم الفاني
فأبادر ألسأله عن حال قوم كانوا يدعون
بالتركمان في بلد يسمى العراق ،ترى هل بقى
منهم من أثر؟ ّ
هال يزالون متشبثين بعنادهم
بان ذلك الوطن هو وطنهم وان ذلك التراب
هو ترابهم؟ هل ال تزال قبور أجدادي وأجداد
أجدادي قائمة في بقعة من ذلك التراب الذي
تفوح منه ما تدعونه بالبترول؟ فيقول حفيد
ابني :يا جدي االكبر ،ان حفيد ابن طاغية
العراق ال يزال يحصدنا كحصاد الزارع
للزرع بمنجله .انه أش ّد وأدهى من ابيه ومن
جده االكبر خالد الذكر (!) .لم يتغير شيء يا
جدي االكبر فال زال قومك معرضين للتشريد
والتنكيل والتهجير شأنهم شأن اخواننا االكبر
منا عددا .ان قومك يا جدي ال يزالون كما
كانوا باالمـس (غرباء في وطنهم) ! ولكنهم
يا جدي قوم بالغون في العناد فكلما يصلب
(مقدام) واحدا منهم فان امهاتهم تلدن اثنين
او ثالثة او اثنتين وثالث كأنهم ينتجون (قطع
غيار) محل التالف منها ،والتالف هنا هو الذى
يعدم او يشرّ د وينفى من ارض الوطن !
ــ من هو (مقدام ) يا ولدي؟
ــ ألم يصلك خبر (مقدام) يا جدي االكبر؟ انه
حفيد ابن من كان يدعى في زمانكم بــ (قائد
المسيرة) !
ثم تهدأ ضربات قلبي التي كانت ّ
تدق انتظارا
قصي من ذلك
لخبر سعيد ،فأركن الى جانب
ّ
العالم الفسيح ألمضي في تأمالتي وتمنياتي
لعلي أجد من (يصعد) يوما ما ليأتيني بنبأ يعيد
البهجة الى قلبي الحزين ولو بعد عقدين او
ثالثة من زمنكم .
الخيال المـؤنـس  :دقت طبول الفرح واالبتهاج

اذاعي من الرعيل األول
سعيد صالح توركمن الذي كان يسمى
بين ابناء ذلك الجيل دايي سعيد ( الخال
سعيد) هو من الرعيل األول للعاملين
في القسم التركماني باذاعة بغداد.
كان توركمن من المخلصين لقضيته
ومن الذين اغنوا الفكر التركماني في
ستينيات القرن الماضي مع زمالئه
من المذيعين والمترجمين ومقدمي
البرامج ،وكان من الذين وضعوا اللبنة
االولى في استقطاب الفنانين واصحاب
الفكر والرأي الغناء االعالم التركماني
الهادف .رحم هللا الخال سعيد واسكنه
فسيح جناته.

بعد عدد من السنين ال يعلم مقدارها اال هللا
والراسخون في العلم ! دقت طبول الفرح في
أرجاء االرض ولبس الجميع اجمل ازيائهم
لالحتفال بهذا اليوم البهيج ،وانطلقت الحناجر
لتصرخ وتصرخ ولتلقي بالخطب الرنانة
والكالم الذى ّ
يبشر بكل خير .لقد حان اليوم
الذى كان ينتظره الماليين من الذين يعيشون او
كانوا يعيشون على تلك االرض المباركة التي
يجري فيها نهران مئات من الفراسخ ثم يلتقيان
فجأة كعاشقين التقيا بعد هجر طويل !  .ها انا
ارى جموعا من المهنئين والمحتفلين وأرى ثم
أرى اآلفا يحزمون امتعتهم وحقائبهم ليبدأوا
رحلة العودة للقيا ذلك التراب بعد غربة كانت
أش ّد من كل عذاب .وينادي المنادي بصوت
جهوري :
ــ ايها الناس ،يا من تعيشون فوق هذا
التراب .انكم اآلن أحرار .أتعلمون ما معنى
(االحرار)؟ لقد دقت ساعة الخالص وانزاح
الكابوس من فوق رؤوسنا والذى كان يضغط
على اعناقنا ليخنقنا فال يعيش أحد منا وال يبقى
سواه ّ
واال من وااله .ايها الناس  ...بشرى لكم،
لقد انزاح الطاغية من فوق صدورنا فتعالوا،
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من ذكريات الماضي المؤلم

حـبيـب الهرمزي

قــوم يدعـون (التركـمـــان)
((هذا المقال نشر في عام  2001أي قبل
سقوط الطاغية بعامين ،ونعيد نشره))
((ليكون عبرة لمن يعتبر)) !!
انا رجل مولع بالخيال ،ولذا فاني أمضي
الساعات الطوال في تخيل ما كان وما
سيكون وما كان سيكون لو لم يكن ما كان قد
كان! وبما انني رجل انتمي الى قوم يدعون
بالتركمان في بلد يدعى العراق ،فان ّ
جل
تخيالتي وتصوراتي تتركز في (ما كان) وفي
( ما سيكون ) من حال هذه الجماعة التي يقول
اقطابها انك لو عددتهم واحصيتهم لوجدتهم
يزيدون خمسمائة الفا فوق رقم هو المليونين.
اما من بيده العصا ليرهب به خلق هللا
والذي يدعو نفسه بالقائد الهمام وندعوه نحن
بالطاغية الهدام فانه يقول كال ،ان من تدعونهم
بالتركمان اليزيدون عن الخمسمائة الف ولو
فردا واحدا ،ولو مضيتم على عنادكم فقسما
بما يدعى البعث سأقتل واذبح مليون فرد منكم
في يوم واحد! ألم أشرّ د نصف مليون منكم
ويحلو لهؤالء
قبل هذا ! فلم هذا العناد .
التركمان ان يقلّبوا صفحات التاريخ ليجدوا
فيها انباء عجيبة عن امجاد آبائهم وأجدادهم
وسكنى أجداد أجدادهم في شمال ذلك الوطن
الذي قلنا ان اسمه العراق ومنذ الف سنة ويزيد.
فيهتفون ويصيحون ثم يأنّون ويتوجعّـون فال
يخـفت لهم صوت ،انهم يقولون ان هذا الوطن
هو وطننا وان هذا التراب هو ترابنا ،انظر
الى مبانينا ،استمع الى اسماء قرانا ،أقرأ عن
تراثنا الذى يمتد مئات ومئات من السنين .ثم
ان اخواننا الذين هم االكثر عددا في هذا البلد
يحبوننا كثيرا وال يتضايقون من وجودنا ابدا
كما يتضايق القائد الخالد! انهم يحبوننا ونحن
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نحبهم ونو ّدهم وال نرجو لهم وهللا اال الخير.
وال عجب  ،اليس هذا البيت هو بيتنا جميعا،
السنا نعمل سوية من اجل إعمار وإسعاد هذا
البيت ومن في هذا البيت! اما هذا الذى ي ّدعي
انه قائدنا ومنقذنا فيقول كال ! انكم انما جئتم
الى هنا في غفلة من الزمن وسكنتم هنا خلسة
ولمّـا يمر على سكناكم هنا سوى مائتان او
ثالثة من مئات االعوام كان فيها الزمان غافال
فانتهزتم الفرصة .ثم اني لم اكن قد ولدت بعد
ولو كنت حيا ارزق آنذاك لكنت قد أعملت
فيكم السيوف والرماح لتعودوا من حيث اتيتم
وهو مكان غير بعيد! صحيح انكم مج ّدون،
عاملون ،مخلصون ،نزيهون ،ولكن ما العمل،
فاني ال احبكم !
وهكذا يمضي الجدال سجاال في مخيلتي بين
اولئك وهؤالء .والغريب ان أحدا منهم ال يفوز
على اآلخر وال يقنع أحدهم اآلخر قيد انملة.
ثم يمضي بي الخيال واسعا رحبا فسيحا
فأتصور عديدا من السيناريوهات عن حال
هؤالء القوم الذين هم في دفع وجذب بين
متشبث بترابه وبارض وطنه وبين من يعمل
على قلع جذورهم من ذلك التراب .ثم تتبلور
في ذهني هذه السيناريوهات فتتجمع وتتجمع
لتؤلف ثالثة هي أقواها واكثرها احتماال.
وتأخذ هذه التخيالت في يدها فرشاة عجيبة
لتلوّن بها نفسها فتظهر أمام عيني ثالثة الوان
منها :االسود واالبيض والوردي  .وها انا
انقل لكم قبسا من كل لون متمثال بما يتميز به
من خيال لعلها بمجموعها تكون ذكرى لمن
اراد ان يعتبر!
الخـيـال المرعـب  :مضى على وفاتي
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التي كانت تصدر حينها ،عن جملة من شباب
كركوك الذين استدعوا للخدمة العسكرية ابان
الحرب العالمية األولى ،واشتراكهم في معارك
ّ جناق قلعة ّ.
عندما قمنا بعد عقود بنشر تلك القصة في
كتاب صادر عن مؤسسة وقف كركوك ،الذي
هو صرحنا الثقافي ،قال لي صديق:
 حسنا ،إن القاء الضوء على نموذج منتاريخنا أمر جيد وممتع .ولكن ماذا فعل
هؤالء الشباب الذين ضحوا بأنفسهم وبحبهم
بعد انتهاء الحرب ورجوعهم إلى كركوك
التي كانت مثل بقية مناطق البلد ترزح تحت
االحتالل البريطاني؟ كان الشعور القومي
ّ
متحفزا لالنقضاض على الظلم .هل فكرت في
صيغة معينة للتحدث عن ذلك؟
عمدنا بعد ذلك لالستلهام من وقائع حقيقية
حدثت في تلك الفترة ومن نضال قادة امتنا
وما ّ
سطرته تلك األجيال للحفاظ على واقعنا
القومي ،وأحطنا كل ذلك بحبكة قصصية قد
تجلب انتباه القارئ فظهر آنذاك المؤلفان (من
كركوك إلى جناق قلعة) ومن ثم (من جناق
قلعة إلى كركوك) لتكون شاهدا على أحداث
ينبغي أال تنسى.
هناك مؤلفات تتحدث عن تاريخ العرب والكرد
وبقية الطوائف العرقية والدينية في العراق
ّ
سطرها ابناؤهم وكتبوا عن أية أحداث ولو
كانت صغيرة األثر وعن أساطير ومفاخر،
ولهم الحق في ذلك ،ولكن لماذا ال نكتب نحن
أيضا ونحن نمتلك هذا التاريخ العريق؟
لقد ناضل قومنا طيلة قرن من الزمن ،وعدم
عكس ذلك إلى مسامع وأنظار أفراد جماهيرنا
يعتبر إثما حسب نظرنا ،ولكن اإلثم اآلخر
هو اختزال هذا التاريخ المشرق في عقدين
من الزمن واعتبار بعض الخطوات األخيرة
ميالدا لألمة أو عيدا قوميا ،بينما نحتفل كل عام
بمرور أحداث جسام في تاريخنا تبلغ ما يقرب
من األلف عام حيث بدأت الهجرات التركمانية
الكبرى في عام  1055لتحيل جزءا كبيرا من

الشمال العراقي إلى موطن تركماني ،ومن
هذا المنطلق اعتبرنا تاريخ  25كانون الثاني
(يناير) عيدا يجب االحتفاء به.
إننا نالحظ وباعتزاز كبير ما ينحو إليه حاليا
قسم من كتابنا الموهوبين للكتابة عن التاريخ
وأهميته في إذكاء الشعور القومي ،وإزاء
ذلك نود أن نجلب النظر إلى أمر هو في
غاية األهمية .فبعض المجموعات ّ
تسطر إرثا
تاريخيا ترغب في تصديقه ،بينما يعمد آخرون
الى الكشف عن تاريخ حقيقي ناصع بمآثره
واخفاقاته وآالمه وأفراحه .وهذا أمر مقبول
ويتماشى مع األسس العلمية والحضارية.
ولكن ورغم امتالك األمة لتاريخ ناصع ،فلماذا
يعمد البعض إلى االلتجاء إلى روايات غير
موثوقة وال تستند على حقائق علمية ،مثل
االدعاء بأن السومريين كانوا أتراكا ،أو أن
الهنود الحمر هم من أصل تركي؟
الحظوا أن بإمكاننا طبعا التحدث عن تيومان،
اوغوز خان ،بومين قاغان ،كورشاد ،بوغرا
خان ،جغتاي ،الغزنوي ،الب تيكين ،اتيال،
جاغري بيك ،الب أرسالن ،طغرل بيك ،قليج
أرسالن ،عالء الدين ،مظفرالدين ،اسفنديار،
تومريس ،آسينا ،وحتى عن سليمان وسليم
والفاتح وعبد الحميد ومصطفى كمال ،بل
وحتى خير هللا أفندي وعطا خير هللا ونجدت
قوجاق وآالف أخرين ،فهل لنا أن نعمد بعد كل
ذلك إلى تاريخ مصطنع؟
ولكن وبعد أن أسهبنا في كل ذلك ،فهناك أمر
في غاية األهمية يجب التركيز عليه ،وهو
أن معرفتنا بالتاريخ الناصع واعتزازنا به
يجب أال يكون سببا في كوننا أسرى التاريخ
واالستلهام منه فقط ،بل يجب أن يكون حتما
سببا ودافعا لإلبحار نحو المستقبل المشرق
وأن يتبوأ شبابنا منزلتهم التي يستحقونها في
صنع تاريخ متجدد.
إن االستلهام من التاريخ هام وحيوي ولكن
األهم من ذلك هو االندفاع إلى مستقبل أكثر
إشراقا.
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كيف نستلهم التاريخ؟
إن الوعي التاريخي هو من المقوّمات التي
تحفظ وحدة األمة وتطلعاتها إلى مستقبل
زاهر .وقد كانت الشعوب التي تمتلك تاريخا
ناصعا بشهادة الجماهير األخرى سبّاقة دوما
لقيادة الشعوب واإلنسانية بتحرك حضاري.
نحن نعلم جميعا أن بعض المجموعات تختلق
تاريخا معينا ثم تعمد إلى اقناع منتسبيها
بصحته وتمجّ د هذا التاريخ المصطنع لرفع
معنويات هؤالء بإصرار.
ولكننا نتحدث هنا عن التاريخ الحقيقي الصادق
والذي يعترف به أعداء األمة قبل أصدقائها
ومحبيها .ومن الطبيعي أن جماهيرنا قد نشأت
على ذلك واحتفلت باألمجاد التي ّ
سطرتها
األجيال السابقة مثلما ّ
تذكرت بألم وأسف
الحوادث المحزنة والمفجعة.
كنا في أيام الشباب الذي انقضى نتحدث دوما
عن هذا الموضوع ،حتى أن بعض أصدقائنا
علي أن أقبع في المنزل لمدة طويلة ال
قد الحّ وا ّ
يشغلني فيها غير ترجمة صفحات من تاريخنا
المضيء.
كنا نعتقد ونؤمن بضرورة إظهار الوجه
المشرق لتاريخ امتنا حتى قبل الحقبة العثمانية
التي قرأ الكثيرون عنها وخفي عليهم ما قبل
ذلك التاريخ.
أردنا أن نخطو خطوة واحدة إلى األمام ،وكان
المؤرخ المشهور يلماز اوزطونا ،رحمه هللا قد
أصدر سلسلة كتبه عن التاريخ التركي ،ولكنه
تناول قبل الولوج إلى الحقبة العثمانية تاريخ
الترك قبل تلك الفترة في مجلدين اثنين.
رأينا أنه لزام علينا أن نق ّدم هذا التاريخ إلى
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القارئ العربي ،وكذلك إلى جماهيرنا التي كانت
وبسبب فرض الدراسة العربية وحدهاعليهم،
تقرأ العربية أكثر من اللغة التركية.
لم نفوّت الفرصة ،فقد راجعنا المفكر الكبير
نهال آتسز ،رحمه هللا الذي ّ
سطر وراء بطاقته
الشخصية تعريفا بي وارسلني الى (اوزطونا).
شرحنا له الفكرة وقد استحسنها ،حتى أنه أشاد
بتلك المحاولة في لقاء صحفي جرى معه في
تلك األيام.
ولكن الرياح لم تجر بما تشتهي السفن ،فقد
منعتنا ظروف تلك الحقبة في البلد من نشر
الترجمة التي اع ّدت وبقيت حبيسة األوراق
المخطوطة ،إلى أن رأت النور بعد مدة طويلة.
في تلك األثناء أصدر شهيدنا الخالد الدكتور
رضا دميرجي الذي كان يؤمن بأهمية هذا
الجزء في ثقافتنا القومية تعليماته لي بأن أتولى
كتابة كتيّب صغير عن ّ موجز تاريخ التركمان
في العراق ،وكان تفكيره منصبا على أن يكون
ذلك ملحقا لمجلة اإلخاء التي كانت تصدر من
نادي االخاء التركماني في بغداد ،ولكنه ومع
زمالئه في هيئة التحرير قرروا أن يطبع ذلك
بخمسة آالف نسخة بدال من ألفين كانت المجلة
تطبع بها ،وعمد إلى ارسال البقية لتوزع
في كركوك وتلعفر واربيل وبقية المناطق
التركمانية.
كنا ندرك منذ صغرنا أهمية االستلهام من
التاريخ وتجنيد تلك المعلومات لشحذ همة
شبابنا واناسنا.
من هذا المنطلق كتبت آنذاك وتحت اسم
مستعار هو (خلوصي) قصة قصيرة نشرت
على حلقات في مجلة االخاء (قارداشلق)
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