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Editör’den

Kerkük Kayserisi
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

Kerkük’ün tarihî kapalı çarşısının
26 Kasım 2018 gecesi çıkan
yangında büyük çapta zarar
görmüş olması, Irak Türkmenleri arasında derin üzüntüye
yol açtı. Şehrin en büyük kapalı çarşısı olan yapı, Kerkük’ün
Eski yakasının en canlı ticaret
merkezî idi. Kayseri adı ile ünlü
olan bu kapalı çarşının yer aldığı bölge hanlar ve dükkânlar
ile kentin en eski geleneksel
dokusunu oluşturur. Kerkük
Kalesi’nin dışında, günümüzde
Eskiyaka diye bilinen bölümde
yer alan Kayseri, şehrin en büyük kapalı çarşısıdır.
Kerkük’te halk ağzında “Kayseri” veya “Kanseri” biçiminde
telaffuz edilen bu sözcük, kapalıçarşı karşılığında kullanılır.
Irak ve Suriye’de Araplar da,
kapalıçarşılara “kaysariyye“ diyorlar. Eski dilde atölye, depo
ve dükkânlarla avlu biçiminde
kurulmuş binaların hepsine
Kaysariyye adı verilmiştir.
Kerkük’te yine Eski yakada bulunan ikinci bir kapalı çarşı
daha vardır. Kırdarlar Külliyesinin vakfı olan ve Kırdarlar
Camii’nin yanında bulunan bu
küçük kapalı çarşı da Kırdarlar Kayserisi adıyla tanınır. Bu
külliyenin diğer önemli bir parçası da caminin karşısında yer
alan Kırdarlar Hanıdır. Şehrin
en güzel yapılarından biri olan
ve canlılığını günümüze kadar
2

sürdüren bu han iki katlıdır.
Eskiyaka’nın Ticaret Merkezi
Kerkük şehrinin fizikî dokusu üç
ana parçadan meydana gelmektedir: Kale, Eskiyaka ve
Korya Yakası. Kerkük’ün ortasından geçen ve kışın yağmur
suları taşan, ancak yazın kuruyan bir ırmak vardır. Hasa Çayı
adıyla tanınan ırmak şehri iki
bölüme ayırır. Birinci bölüm
kalenin de yer aldığı Eskiyaka,
suyun karşı tarafında bulunan
ikinci bölüm ise Korya Yakası
olarak tanınır.
Kerkük’ün ilk yerleşme çekirdeğini, bir toprak höyük üzerinde
kurulmuş olan Kerkük Kalesi
oluşturur. Kalenin yapılış tarihi
bilinmemekle beraber buradaki ilk yerleşme izlerinin Milattan önce 2500’lü yıllara kadar
uzandığı biliniyor. Bu bakımdan 4500 yıllık tarihi ile Kerkük
Kalesi Ortadoğu coğrafyasının
en eski kalelerinden biri sayılır. Şehir neredeyse 17. yüzyıla kadar kaleden ibaret olarak
yaşamıştır.
Şehrin kale dışına taşması ve gelişmesi 17. yüzyılın sonlarına
doğru gerçekleşmiştir. Eldeki
belgelerden Eskiyaka’da cami
ve türbeden oluşan İmam
Kasım Zaviyesinin 16. yüzyıldan önce var olduğu biliniyor.
Eskiyaka’da 18. Yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin edi-

len Şeyh Abdurrahman Halisî
Tekkesi ve Camii de dinî bir
çekirdek varlık göstermiştir.
Kadirî tarikatına mensup bulunan ve Kadirîler Tekkesi olarak bilinen yapının çevresinde
daha sonraları yerleşme dokuları gelişmiştir.
Bütün bu yapıların varlığına rağmen, Eskiyaka’nın yerleşim
alanı olarak genişlemesi, Nadir
Şah’ın kente yaptığı son saldırıdan sonra, bölgede güvenliğin sağlanmasına paralel olarak ve Osmanlı nüfuzunun tam
yerleştiği 17. yüzyılın sonları
ile 18. yüzyılın başlarından itibaren gerçekleştiği anlaşılıyor.
Nitekim Helvacılar Çarşısı’nda
bulunan Mehmet Gavs Efendi Camii ve Medresesi’nin de
1194 (M.1780) tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.
1800’li yıllarda kale dışında ve
özellikle kalenin doğu ve güneydoğu yönünde ticaret merkezlerinin kurulduğu, bunların
çevresinde yeni mahallelerin
oluştuğu ve böylece 19. yüzyılın başlarında önemli bir yerleşim dokusunun şehir hayatına
katılmaya başladığı görülüyor.
Kayseri’nin doğusunda yer alan
Nakışlı (Nankışlı) Minare Camii, bu önemli ticaret merkezinin içinde yer almaktadır. Kitabesine göre H. 1233 (M. 1818)
tarihinde inşa edilmiştir. Na-
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kışlı Minare Camii’nin varlığı
bu kesimde yer alan dokuların
da yapılış tarihi hakkında bilgi
vermekte, dolayısı ile buradaki ticaret merkezi ve bunlara
bitişik Piryâdi, Bulak ve Avcı
mahallelerinin de aynı dönemin ürünü olduklarını göstermektedir. Caminin içinde bulunduğu yerleşimin çevresinde
dükkânlar ve arkasında yer
alan evleri ile kale dışındaki
kesimin en önemli geleneksel
dokusu olduğu söylenebilir.
Kayseri’nin Yapılış Tarihi
Bu kesimde inşa edilen yapıların
en ilgi çekeni olan ve günümüze ulaşan Kerkük Kayserisi’nin
1800’lü yıllarda yapıldığı sanılıyor.
Özellikle Nakışlı Minare Camiinde önce yapılmış olan Kayseri’nin
1805 ve 1810 yıllarında varlığından haberdar oluyoruz.
Yedi kapıdan ve 200’ün üzerinde
dükkândan oluşan Kayseri,
halk ağzında bezirgân denilen
kumaşçıların, kentte yaygın
el sanatlarının ve kuyumcuların pazarı olarak çok canlı bir
kapalı çarşı durumundadır.
Kuzey-güney doğrultusunda
4, doğu-batı ekseninde ise 3
olmak üzere toplam 7 koridor
yer alan dükkânlar iki katlıdır.
Koridorlardan dolayı çarşı içinde 7 ada oluşmuştur. Tonoz
örtülü olan kapalıçarşının üstü
düz damlıdır. Tonozların kasiştiği yerlerde aydınlık fenerleri
vardır. Kârgir olarak inşa edilen
ve Kayseri çarşısının çevresinde hanlar, çarşı ve kahvehaneler yer almaktadır. Buradaki
ticaret merkezi geleneksel dokusu ile canlılığını günümüze
kadar korumuştur.
1990’lı yıllarda restorasyonu tamamlanan Kayseri, günümüzde de en canlı alışveriş merkezi
konumunda idi. Tarihi çarşının
gece vakti henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev

yanması,
çarşıda hayatını kazanan binin
üzerindeki
esnaf
için de büyük bir yıkım olmuştur. Türkmen
toplumunda da büyük
üzüntü yaratan bu yangın gece vakti meydana
geldiği için can kaybı yaşanmamıştır.
Kayseri’nin Restorasyonu
Kerkük şehrin merkezindeki
Osmanlı döneminden kalma tarihî Kerkük kapalıçarşısında dükkânların yanarak
kül olması sonucu, kuyumcu
ve giyim mağazalarının maddî
zararları büyük olmuştur. Hem
maddî hem de manevî açıdan
büyük değer olan çarşının yanması kültürel mirasımız açısından telafisi mümkün olmayan
bir kayıp sayılır.
Kayseri’nin şimdi en büyük sorunu restorasyon meselesidir.
Restorasyon için öncelikle
ayrıntılı bir rölöve planının
çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Elimizde mekân
analizi açısından şematik bir
plan vardır. Ancak iki katlı olan
çarşının iki katının da rölövesi
alınmalıdır. Bunun için de bir
uzman ekip ile lazer taramalı
bir rölöve alınmalı, ardından
resititüsyon ve en son restorayon projesi çizilmelidir. Bu
hususta tabii ki ilk görev Irak
Devletinin Eski Eserler Genel
Müdürlüğüne ve bunun Kerkük’teki temsilcisi olan Kerkük
Müzesi Müdürlüğüne düşmektedir. Ancak Irak’ta resmi
işleri yürütmek o kadar kolay
değildir. Ayrıca restorasyon

alanında Irak’ta sıra bekleyen
binlerce dosya var. Bunları ele
alan yeteri oranda uzman ve
raportör de bulunmuyor.
Diğer yandan yangının duyulması üzerine Türkiye’nin Bağdat
Büyükelçisi Fatih Yıldız da
Kerkük’e geçerek çarşının yangın sonrası feci manzarasını
seyretmiş ve gereken her türlü yardımın yapılacağını ifade
etmiştir. Bu arada Türkiye’de
özellikle Cumhurbaşkanlığı düzeyinde konuya hassasiyet ile
yaklaşıldığı ve çarşının onarımı
için gerekli talimatların verildiği duyurulmuştur. Türkmen
kamuoyunun yüreğine su serpen bu açıklamalar sonucunda
inşallah Kayseri kapalı çarşısı
aslına uygun biçimde restore edilir. Bizim de en büyük
temennimiz Kerkük kentinin
önemli bir simgesi olan bu geleneksel yapının, bir an önce
ayağa kaldırılarak tekrar ihya
edilmesidir
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Bize Göre

Binbaşı Süleyman Hikmet
Efendi’ye Mektubumdur
Erşat HÜRMÜZLÜ
Zeynelabidin oğlu Süleyman Hikmet büyüğüm, size ve yanınızda kahramanca çarpışan
Er Abdullah Hasan’a hitap etmek istiyorum. Biliyorum şehadet mertebesine ermenizin üzerinden yüz yıl geçmiş.
Ama biliyoruz ki, Kerkük’ten
çıkıp vatan için, Din-i Mübin
için çarpışmayı göze aldınız.
Arkanızdan biri gelip de hiç
olmazsa bir Fatiha’nızı okuyacak mı, dert etmediniz.
Ama ben geldim, Fatiha’nızı
okudum ve içten içe hasbihal
ettim.

Binbaşım, sizi Yemen çöllerinin
orada, San’a’da buldum. Siz arkanıza bakmadan gitmiştiniz.
Bize büyük mü büyük bir emanet bırakmıştınız.

Ey dost, mevki ve makam bugün
var olur, yarın olmaz. Gün gelir
şahsî çıkarınız için uğraştığınızı
hatırladığınızda utanma hissine kapılabilirsiniz.

Bir ülkü için, bir vatan için ve “bizden olanları korumak’ için şehadet mertebesine erişimin
ulviliğini belki çok kimse bilmez. Ancak siz göz kırpmadan
gittiniz ve bunu bize miras bıraktınız.

Ey Gönüldaş, siz kendinize değil,
başkasına, bu işi daha iyi yapabilene isteyiniz mevki ve makamı. O zaman kurtuluşunuz
olur. O zaman ciddiye alınır,
saygı görürsünüz.

Binbaşım, bir mevki veya makam beklemeden her zaman
hazırol’da olmak ne demektir
bilmelidir bir asır sonra yaşayan insanlarımız ve geleceğimizin nuru olan nesillerimiz.
Siz şehadet için akıtılan kanınızla
bize şu satırları yazdınız:
“Ey oğul, bir dünya çıkarı, bir
mevki; bir ikbal beklemeden
samimî bir şekilde çalışmalı ve
çalışmanın bedeli beklememelidir.

4

Ey yol arkadaşı, ben değil, biz demeyi hâlâ öğrenmedin mi?
Bunu kulak ardı edip, hak benim hakkımdır dediğinde sıfırı
tüketiyor, bir hiç oluyorsun.
Ey Evlat, her yerde ben görüneyim
deyip, ön saflarda bulunmanın
zevkini yaşamak için hafif tebessümlere maruz kalacağını
unutma, kendini bu uçuruma
atma.
Ey dost, biz yapmadık, sen de
yapma. Yaparsan bugün resimlerin yayınlanır, sokaklarda
insanlar sana sarılır, fakat yarın
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yanından geçen sana selam
vermez. Dikkatli ol.
Ey arkadaş, Büyüklerimiz ne demiştir biliyor musun: Konuşmak
gerektiğinde susmak, susmak
gerektiğinde konuşmak, kişinin
akıl ve inanç zafiyetine delâlet
eder. Sakın bunu yapma.
Ve ey oğul, Mevlâna Celalettin Rumî’nin en yakını olan
Şems-i Tebrizî ne der biliyor
musun: “Esas kirlilik dışta değil içte, kisvede değil kalpte
olur. Onun dışındaki her leke
ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkanmakla
çıkmayan tek pislik kalplerde
yağ bağlamış haset ve art niyettir.”
Doğru mu anladık Binbaşım? Biz
bu feyzden nasibimizi alacak
mıyız? Bugün siz bize cevap
verecek durumda olsaydınız
ne derdiniz? Bu üç günlük dünya sınavını hakkıyla geçtik mi,
geçmedik mi? Size layık olmaya çalıştık mı?

Şimdi emin olun ki torunlarınız ve
ahfadınızın bir kısmı bu davayı
bu şekilde anlamış, fırsat
ve makam peşinde olanlara
aldırmadan gelecek nesillere
bir miras bırakmak niyetinden
hiç vaz geçmemişlerdir. Ya ötekiler?
Buna uymayanlar mı? Onlara
sizin mezar taşınızın suretini
göstereceğiz, belki hicap
duyarlar. Siz kanınızla yazdınız
bu satırları. Siz de, vatan ve
millet için canını bağışlayan
Abdullah Hasan dedemiz de
bizim için yüce bir varlıksınız.
Bayrağımızın dikildiği her ortamda bu fikir ve bu çizgi için
şehadet mertebesine erişenlerle aynı kulvardasınız.
Siz

şehit olan Kerküklü Mustafa
Oğlu Hasan’sınız, Azerbaycan’
da Kafkas İslam ordusunun
Bakü’de Şehitler Hıyabanında
yatan Derviş Mehmet Oğlu
Teğmen Tevfik Efendi’siniz.
Kerkük’te Musalla Kabristanında ışık saçan şulemiz, Nejdet
Koçak’sınız.
Nur içinde yatın cümleniz.

sadece Yemen çöllerinde
düşen şehit değilsiniz. Siz
Kerkük’te, İlhanlı Tekkesinde,
Altun Köprü ’de, Erbil’de, Tuzhurmatu,
Tazehurmatu’da,
Amirli ve Tavuk ’ta, Telafer’de
ve öteki topraklarımızda yatan binlerce şehidimizin ta
kendisisiniz. Siz Çanakkale’de
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Erken Teşhis
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Girizgâh...
Tıpta erken teşhisin ne kadar
önemli olduğunu hepimiz biliriz. Bir hastanın kansere yakalandığı zamanında tespit
edilebilirse, hem ölümden kurtulma şansı artar hem de tedavisi kolaylaşır. Teşhiste geç kalınırsa hastalık bütün vücuda
yayılır ve tedavi de artık fayda
etmez. Yapılan ameliyatlar verilen ışınlar hastanın ömrünü
birkaç yıl uzatmaktan başka
bir işe yaramaz. Irak Türklerinin durumu bu bağlamda
aynı süreci geçiriyor. Aslında
Türkmen aydınlarında fikir var,
proje bol, öğüt veren çok hatta koyulan teşhisler de doğru.
Ama iş uygulamaya gelince ipler kopuyor.
Hangi olayı zikredeceğimi bilemiyorum. Çok eskilere gitmeye gerek yok. 1991’de Kuzey
Irak, Güvenlik Bölgesi olarak
ilan edildiğinde kısa bir süre
sonra niyet belli olmuştu. Nitekim çoğunluğu Amerikalılardan oluşan Çekiç Güç’ün
bölgede bulunma süresinin
Parlamentoda uzatılmasını isteyen hükümete “Siz ABD’ye
çanak tutarak Kuzey Irak’ta bir
Kürt devletinin kurulmasına
sebep oluyorsunuz” derken
Türkmenler de güvenlik bölgesi uygulamasının devamı söz
konusu olursa, Türkmenlerin
bundan zarar göreceğini her
münasebette vurgulamışlar6

dır. 1 Mart 2003 Tezkeresi’nin
olumsuz sonuçlarını daha ilk
günden dile getirdik. Nitekim
Tezkere’nin reddi, ilk yıllarda Türkiye’nin yerine KDP ile
KYB’nin ikame edilmesini ve
2011’de ABD Irak’ı terk edince
yerine İran’ın Irak’a hâkim olmasını doğurmuştur. Bir diğer
erken teşhis de DAEŞ Irak’a
girince söz konusu edilmişti.
O tarihe kadar Arap ve Kürt siyasetçiler Türkmenlerin silahlanmalarına karşı idiler. Haşd
Şaabi kurulunca bütün olarak
Türkmenlerin de Haşd’in içinde silahlanması gerektiğini
uyarısı dikkate alınmadı ve bugün Haşd siyasileşip seçime girince Türkmenlerden dört vekil çıkarmasına mukabil, ITC üç
vekil çıkarabilmiştir. Ve daha
nice boşa giden erken teşhisler ve uyarılar...
Bazı Emareler...
12 Mayıs Irak genel seçimlerinden
sonra Türkmenleri ilgilendiren
önemli gelişmeler olmuştur.
Bunların başında Kerkük’te
seçim sonuçlarında yapılan
sahtecilikler ve heder olan
Türkmen oylarına karşı Türkmenlerin 28 gün meydanlarda
nöbet tutarak haklarını aramaları ve direnmeleri gelir. 25 Eylül skandal referandumundan
sonra başta Kerkük olmak üzere ihtilaflı bölgelerden Peşmerge kuvvetlerini çıkaran Haşd
Şaabi Başkanı Hadi El Amiri,

resmî törenle Barzani’yi, hiçbir
şey olmamış gibi, Bağdat Havaalanında karşıladı. Demek
ki Irak’ın toprak birliğine inanmak, samimi bir vatanperver
olmak gereksizdir! Birkaç ay
önce başlayan hükümet kurma pazarlığında Türkmenler
milli bir duruş sergilerken, hatta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi’nin
ITC Başkanı Sayın Erşat Salihi’yi
ITC bürosunda ziyaret etmesine rağmen Türkmenlerin siyasi
süreçten dışlanmak istenmesi
manidardır. Kısacası bir güç
Türkmenleri ve özellikle ITC’yi
siyasi süreçten dışlamak istiyor.
Bu yazının kaleme alındığı sırada Abdulmehdi Hükümetinin
bazı bakanları güven oyu alırken, geri kalan ve içlerinde
Türkmen’in hiç olmadığı sekiz
bakanlık ne güven oyu alabilmiş ne de bu hükümetin devam edebileceği bellidir. Bu
hükümet kurulsa bile ne Irak
halkının ne de Türkmenlerin
beklentilerini karşılar; bir taraftan rüşvet ve yolsuzluklar
devam eder diğer taraftan
da DAEŞ tarzı bir gecede yeni
sürprizler de çıkabilir. Yani seçimlerin üzerinden sekiz ay
geçmesine rağmen belirsizliğin devam etmesi, Irak ve özellikle de Türkmenlerin geleceğini daha da karartacaktır.
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Çare Nedir?
Geçen mihnetli yıllar içerisinde
Türkmen bedeni gerçekten yorulmuş ve yıpranmıştır. Siyasi
hakların kaybı yan dursun sosyo-kültürel müesseseler ciddi
kan kaybetmiştir. En son Kerkük Kayseri kapalı çarşısının
yanması buna en bariz delildir.
Sivil kuruluşlarımız yerinde
sayarken Türkmen eğitimimiz
ciddi anlamda gerilemiştir.
Yani siyaset kadar, siyaset dışı

durumumuz da parlak değildir.
O zaman yediden yetmişimize,
ümmiden aydınımıza, işçi ve
esnafımızdan
siyasetçimize
kadar bir silkinişe ihtiyacımız
var. Evet, dağınık olan evimizin
içini yeniden derleyip toparlamaya; kadın, gençlik ve mesleki teşkilatlarımızı ıslah etmeye;
eğitimimizi güçlendirmeye; en
azından kendi bölgelerimizi savunabilecek kadar koruma gü-

cüne; ticari ve finansal yönden
söz sahibi olmaya ihtiyacımız
var. Niyet olmadan ve kuşkusuz ki destek de olmadan bunların hiç birisi kendiliğinden
olmaz. ¨Türkmenler bizim için
önemlidir¨ diyenlerin de harekete geçmesi gerekir. Geçmişte erken teşhisler işe yaradıysa
ve çaresi aranmadıysa ¨Türkmenler bizim için önemlidir¨
diyenler de geç kalmadan ellerini çabuk tutsunlar lütfen.

Kayseri
Türkmeneli Dostu Büyükelçi Sayın Fatih Yıldız’a

Kayseri sana değmiş sanatın nazik eli
Dizim dizim taşların kubben kemerin beli
Ömür coşuyor senden yıl ay hafta gün seli
Ferhat’ın Şirinisin ne güzelsin Kayseri
Sen Kerkük abidesi sen ezelsin Kayseri
Bir gece vakti alev göğe değdi bağrından
Uyandı Kerkük yanık sesinden ve ağrından
Yükselen feryat sesi idi çıkan sağrından
Meğer kahpeler sana tuzak kurmuş Kayseri
Geceyi beklemiş hep ve kudurmuş Kayseri
Gayeleri tarihe siyah perde çekmekti
Kale Kışla ve sana kinlerini dökmekti
Kerkük’ün tüm özünü Türkmenlerden sökmekti
Söyle hiç tırnak etten ayrılır mı Kayseri
Türk olmayan Kerküklü sayılır mı Kayseri
Seninle kavrulduk biz de yandık cayır cayır
Bekleme gelmez sana ondan bundan bir hayır
Dost yok Türk’ten gayrı yaz bunu bir yana ayır
Bilmeli vicdanı hür olan herkes Kayseri
Fatihler geldi dayan sen gürle es Kayseri

Kemal BEYATLI
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Esat Naip
(1897-1992)
Ata TERZİBAŞI
Kaynaklar:
Şair ve yazar olan Esat Naib’in hayatı ve edebî kişiliği hakkında
edindiğim bilgiler, yazma ve
basılı eserlerine, ayrıca çeşitli
zamanlarda kendisinden aldığım bazı belgelere dayanır.
Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana yazdığı şiirlerinden orijinal gördüklerinin
birer yazılı nüshasını son
yıllarda bana vermeyi itiyat
edinen şairin bütün edebî
cephesini aydınlatmada dayandığım kaynaklar hep aslî
ve birinci elden kaynaklardır.
Bu arada yayımlanan şiirlerini
gazete ve dergi koleksiyonlarından da izlemişimdir. Hattâ bir ara, 1918 yılında
Kerkük’te çıkmaya başlayan Türkçe Necme gazetesinde yayımladığı şiirlerinden kendisinde bulunmayanlarını, isteği üzerine, özel kitaplığımızda duran bu gazetenin eski koleksiyonlarından istinsah
ederek kendisine vermişimdir.
Şairin hayatı hakkında vaktiyle Kerkük’te çıkardığımız
Beşīr gazetesinde ilk kez ufak bir yazı yayımlanmıştır.
Böylece Esat Naib’in hayatı ve eserleri hakkında bilgimiz tam ve orijinaldir.
Soyu Sopu:
Esat Naib’in büyük dedesi Kerküklü Muhammet Efendi Hicrî 1238 (M. 1822) yılında tahsilini tamamlamak üzere Bağdat’a giderek Sühreverdi medresesine devam etmiştir. Burada enteresan bir
olayla karşılaşır. Şöyle ki tahsilinin son aşamasına
geldiği bir zamanda yağmurlu bir kış gecesinde
medreselerine giren iki gece bekçisi biraz din8

lenmek üzere öğrencilerden
izin isterler. Sohbet esnasında
bekçilerden birinin, öğrencilere yönelttiği ilmî sorularına
içlerinden Muhammet Efendi
doğru cevaplar verir. Bu genç
ertesi gün valiliğe çağırılır. Ne
sebepten ötürü çağırıldığını
bilmediğinden korku duyarak
makama girince orada oturan
kişinin, medresede kendisine
sorular yönelten bekçi olduğunu hayretle görür. Onun bizzat
Vali Davut Paşa olduğunu anlar ki geceleyin tebdîl-i kıyâfet
ederek şehirde gezip dolaştığını, halkın dert ve şikâyetlerini
şahsen izlediğini öğrenir! Paşa,
Muhammet Efendi’ye iltifatta bulunarak kendisini, tahsilini bitirdikte isteği
üzerine Kerkük’te Kale’de Yıkık Minareli Camiin
medresesinde müderris, sonra şehirde kadı naibi
tayin eder.
İşte Esat Naib’in ailesi bu yüzden Naiboğlu unvanıyla anılmıştır. Sözü edilen Muhammet Efendi
Kerkük’te Gedikler ailesinden bir kızla evlenir. Hüseyin ve Salih adlarında iki erkek çocuğu dünyaya
gelir. Bunlardan şairin dedesi olan Hüseyin Efendi
önce Kerkük’te müderrislik, Süleymaniye sancağında müddeî-i umumîlik, daha sonra Revandız,
Köysancak, Erbil ve Cizre kazalarında kadılık yapıp
Hicrî 1313 tarihinde yetmiş iki yaşında ölmüştür.
Hüseyin Efendi’nin oğlu Naibzade Saîd Efendi ise şairin babası olup Osmanlılar devrinde müderrislik
ve kadı naipliği yapmış ve bir ara Kerkük’te hukuk,
ticaret ve siyasetle ilgili davaların faslı konusunda
teşkil edilen meclislerde âzâ olmak üzere intihap
olunan eşraf arasında bulunmuştur1. Ahi Hüseyin
1

Necme gazetesi, 9.8.1920 tarihli nüsha.
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mahallesindeki konağında divanhane sahibi bir
kişi olup, ilim ve edebiyat meraklısı dostlarını burada ağırlardı. Şair Esat’ın ana cihetinden soyuna
gelince, annesi, Kerkük’te tanılan birkaç müftü ailesinden Hâc Derviş Efendi’nin kızıdır.
Hayatı:
Asıl adı Ahmet Esat terkipli olup şiirlerinin altında önceleri A. Necdet, bir ara Naibzade Esat ve bazen
Naibzade Esat Necdet, daha sonra Naibzade Ahmet Esat ve Esat Naiboğlu ve nihayet Esat Naib
adlarını kullandığına, yerli dergi ve gazetelerde
şahit oluyoruz.
Şiirde mahlâs olarak ara sıra Necdet, ara sıra da Esat
adlarını kullanmışsa da sonraları mahlâs istimalinden vazgeçmiştir.
Şairin doğum tarihini bir kâğıt parçasına yazan babası bunu şöyle tespit etmiştir: “1313 sene-i maliyesi Kânunuevvelinin 13’üncü gününe musadif
1315 sene-i Hicriyesi Şaban’ın birinci Sebit günü
ba‘de tulûişşems mahdûm-ı Ahmet Esat gehvâre-i
vücûda kadem basmıştır.” Buna göre şair Milâdî
25.1.1897 tarihinde doğmuş demektir.
Kerkük’te Ahi Hüseyin mahallesindeki konaklarında
dünyaya göz açan Esat, yukarıda sözünü ettiğimiz
naip ve müderris Saîd Efendi’nin oğludur. Hep bu
şehirde büyüyüp yetişmiştir.
Tahsiline ilk kez adı geçen mahallede Naiboğlu camiinde Molla Samet yanında başlamıştır. Daha sonra
Kadı camiinde Molla Muhammet yanında Kur’ân’ı
hatmetmiş, ardından Türkçe Mevlüt, Küçük İnşa
ve Güldeste kitaplarını okumuştur. Bir ara Farsça
Gülistan kitabını da babası yanında okuyarak artık
başkaca edebî kitapları şahsi çabasıyla izlemeye
heves etmiştir.
Rumî 1324 yılında Kerkük’te rüştiye mektebine,
1326’da idadîye ve nihayet 1330’da sultanî
mektebine girmiştir. Bu mektebin Birinci Dünya
Savaşı’nda kapatılması üzerine Rumî 1334’te buradan ayrılmak zorunda kalmıştır.
Şair, bu mektepte edebiyat ve aruz ilmini ders programına göre Öğretmen Ahmet Kemal Bey’den2
öğrenmiş, aynı zamanda babasından da yardım
görmüştür.
1.4.1921 tarihinde Kerkük’te Avcı ilkokuluna öğretmen
tayin edilmiş birçok yerlerde vazife gördükten son2

Esat’ı çokca teşcî ve takdir eden bu zat İstanbul Darülfünun
mezunu olup Kerkük’te sultanî mektebinde edebiyat hocası
idi. Öldükte Kale’de Danyal Nebi kabristanına gömülmüştür.

ra yine bu şehirde Garbiye ilkokulunda müdür iken
1.7.1963 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
1964 yılında Bağdat’ta Veziriye semtinde satın aldığı konağa taşınarak burada, emekli aylığı ve Kerkük’teki akārâtının varidâtıyla müreffeh ve asude
bir hayat yaşamıştır. 19.3.1992 tarihinde ölen şairin naaşı kendi vasiyeti üzerine Kerkük’e getirilerek aile mezarlığında gömülmüştür.
Kerkük’ün eski tahrirat müdürlerinden edip ve şair
Bahattin Efendi’nin kızıyla evli bulunan Esat
Naib’in Sami, Fehmi ve İbrahim adlarında üç erkek, iki de kız çocuğu vardır. Bunlardan Fehmi, babasından mevrus şairlik tabiatini, ara sıra gazete
ve dergi sütunlarında yayımladığı manzumeleriyle sürdürmeye çalışmıştır.
Eserleri:
Şiirlerini 1920 yılından bu yana sırasıyla Kerkük’te
çıkan Necme, İleri, Kerkük, Āfāk ve Beşīr gazeteleriyle Bağdat’ta çıkan Kardaşlık dergisinde yayımlayan şairin kitap hâlinde basılmış manzum ve
mensur eserleri şunlardır:
1. Zamānın Eli: Bu başlıkla Kültür ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 1985 yılında Hürriyet basımevinde
basılan 88 sayfalık kitapta yer alan ve şairin hayatının son aşamasına ait bir kısım şiirleri, klasik
şiirin tabiatına uymayan yeni bir imla ile yayımlanmıştır.
2. Yapraklar: 168 sayfa tutan bu kitap, Bağdat Türkmen Kardaşlık Ocağı yayınlarından olup 1986
yılında Bağdat’ta Şefik matbaasında basılmıştır.
Kitapta şairin hayatının ilk ve orta aşamalarına
ait, aruz ölçüsüyle yazılmış bir kısım şiirleri yer
almıştır.
3. Armaġan: Okul öğrencileri için yazılmış manzum
bir eser olan bu kitapta şairin karşılaştığı birtakım
olaylar, ayrıca bazı Bektaşi ve Nasrettin Hoca fıkraları, hayvanat diliyle anlatılan bir kısım hikâyeler
ve nihayet bazı Kerkük nükteleri yer almaktadır.
Seksen sayfadan oluşan kitap şairin ölümünden
altı yıl sonra 1998’de Irak Kültür Bakanlığı’nca basılmıştır.
4. Kerkük Nükteleri: Bu ad altında şair, halk ağzından
derlediği bir yığın yerli fıkrayı bir araya getirerek
iki cüz hâlinde telif ettiği kitabının, 111 sayfa tutan birinci cüzünü 1973 yılında Bağdat’ta Tezamün matbaasında basılmıştır. Bunda 99 fıkra yer
almaktadır. Fıkraların sonunda yazarı tarafından
uygun birer beyit tanzim edilerek bunlara eklenmiştir. Kitabın baskıya hazır ikinci cüzünü de
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görmüşümdür. Nitekim eser için mütevazı bir
değerlendirme ön sözü, müellifin nazikâne teklifi
üzerine tarafımdan yazılmıştır.
Basılı bu eserlerden başka şairin bir de Ömer
Hayyam’dan nazmen Türkçe’ye çevirdiği bir kısım
rübailerden müteşekkil yazma bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca henüz yayımlanmamış bir yığın
şiiri de mevcut olup, bunları Keşkül adı altında
toplamıştır.
Edebî Kişiliği:
Esat Naip henüz pek genç bir yaşta iken, Kerkük’te
faaliyete geçen basını izlemiş, fıtrî istidat ve babasından aldığı bilgi ve nihayet mektepte öğrendiği edebî kültür sayesinde olgun bir edip olarak
yetişmiştir.
Daha çocuk iken şiir ezberlemede harika bir hafızaya
sahip olan Esat hakkında babası “Kur’ân-ı Kerim
manzum olsaydı oğlum Esat hâfızül-Kur’ân olurdu” dermiş! Sultanî mektebinin edebiyat hocası
Ahmet Kemal Bey de onun şiir ezberleme kabiliyetini sezerek kendisine iltifat etmiş, teşci ve teşvikte bulunmuştur.
Rumî 1332 yılında taşındıkları yeni okula gelen Kerkük mutasarrıfı Ali Firuzan Bey’in önünde Tevfik
Fikret’in uzunca Ferda şiirinin tamamını ezbere
okurken bir ara heyecana kapılarak:
Âfâka doğ, önünde şu mâzî-i pürmihen
Sönsün müebbeden
müstezat mısraına güldükte şiddetle ayağını yere
vurması üzerine, henüz temizlenmiş kireç tozları
salonda uçuşarak ortalığı toz duman kapladığından şaşkına dönen genç şaire mutasarrıf: “Devam
et yavrum, devam et! İstediğin gibi oku!..” diye
seslenerek kendisini takdir ve teşci etmiştir.
Bu mektepte edebî bilgiyi ve aruz ilminin ana kurallarını kavrayan Esat Naip, şiirlerini Servet-i Fünuncuların nazım üslubuyla yazmaya başlamış ve
Tevfik Fikret’in Sis şiirinden ilham alarak yazdığı:
		 Ey ejder-i ‘atâletin ey dév-i gafletin
		
Ey tu‘me-ı bahânesi her bir mezelletin
başlamalı manzumesini ilk kez yerli Necme gazetesinde yayımlamıştır. Bu gazetede ayrıca, aynı
üsluba bağlı kalarak daha başka bazı şiirleri yayımlanmıştır.
Eski dil ve eda ile yazılan bu şiir örneklerinde duyduğumuz heyecanı, şairin son zamanlarda yazdığı
10

sade üsluplu olgun şiirinde o biçimde duymuyoruz. Bu görüşümü kendisine açtığım zaman şair,
“Bu benim elimde olmayan bir hâldir.” demekle
yetinmiştir. Teceddüt edebiyatının hayranı olan
Esat Naip; edebî melekesini çevre faktörleri doğrultusunda geliştirmeye çalışmıştır. Bunu, önce
Kerkük gazetesinde yayımladığı şiirleriyle gerçekleştirmiş görülmekle birlikte asıl Cumhuriyet devrinde yaptığı reformla yeniye doğru aşırı bir yönelme göstermiştir ki buna şiir üslubunda devrim
adını vermek yerinde olur. Nitekim aruz ölçüsüyle
yazdığı şiirlerini hem dil hem de üslup bakımından öylesine sadeleştirmiş, öylesine özleştirmiştir
ki bu şiirlerini izleyenler bunların aruzla yazıldığının pek farkında olamayacaklardır! Şair bu çeşit
eserlerinde eski izafet terkiplerini anmamaya ve
koyu Osmanlıca söz karışımlarını kullanmamaya
çokça özen göstermiştir. Bu yüzden eskiden yazdığı şiirlerini yayımlarken bunları bazı değişikliklere
uğratmıştır.
Kafiye için kulağı tırmalamayan ufak bir ses ahengini yeterli bulan şair, dilin incelik-kalınlık uyumuna kafiyelerinde pek önem vermezdi. Söz gelişi
“Kumru” şiirinde gelirsin= alırsın, dinlerim= varım gibi kafiyeler yapmaktan çekinmemiştir. Aynı
manzumede cüdā= murāda gibi değişik imlâlı kafiye de yapmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki Esat,
başka şairler gibi, önceden gelişigüzel kafiyeler
toplayıp şiirlerini bu kafiyelere göre uydurarak
yazmayı benimsememiştir. O, şiir yazarken anlamı
tamamlayan ve kulağa hoş gelen kafiyeleri yakalamaya çalışmış, böylece kavram güzelliğini bozmamaya dikkat etmiştir.
Herkesin anlayacağı, konuşur bir dille yazdığı bazı
Hayyamâne ve daha çok muhabbet dolu şiirlerinde bağ, bahçe, gül, bülbül, şarap, saz ve bahar
gibi unsurları hep mahbub için işlemiştir.
Hayatını eski çağdaş şair ve edipler arasında sürdüren
Esat, 1967’de ölen şair Mehmet Sadık’tan sonra
Kerkük dolaylarında divan edebiyatının edebî sanat, şekil ve kavramlarını iyiden iyiye bilen şairlerin başında gelir.
Onun beğendiği yerli şairler arasında Fuzulî’den sonra
en çok Kerküklü Fâiz söz konusu idi. Bu şairin ünlü
Bahariyye’si ile etkilenerek aruzun feilâtün -veya
fâilâtün- mefâilün fa‘lün vezniyle mesnevi tarzında yazdığı 84 beyitlik manzumesi Faiz’in sâfiyane
ve lirik eserinden ayrı olarak tam manasıyla gerçekçi bir sanat anlayışıyla ortaya konmuş bir eserdir. Bunda Kerkük’ün Çârbâğ veyahut Dörtler Bağı
adıyla bilinen eski mesire yeri ve burada yapılan
şenlikler açık ve doğru bir dille canlandırılmıştır.
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Bu güzel manzume Yapraklar kitabında (s. 56-58)
geçiyor.

yolladığı tehni’e (tebrik) kartlarını birer münasip
beyitle süslerdi4.

Realist bir şair olan Esat Naip, başlangıcında Tevfik
Fikret’in şiirleriyle etkilenmekle birlikte sonraları,
çok sevip saydığı Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz
ve Orhan Seyfi’nin şiirlerine özenerek, Türkiye’ye
yaptığı seyahatlerinde bu şairlerle yakından görüşüp tanışmak fırsatını elde etmiştir.

Şairin şahsî özelliklerinden biri de, yeni yazdığı şiirlerini ufacık kâğıt parçalarına, bazen takvim yapraklarının arka yüzüne gayet ince harflerle karalar,
bunları edebiyatsever kimselere okur ve sunardı!
Bu neviden bir yığın yazılı evrakı bende duruyor.

Bir ara İstanbul’da Büyükada’da Faruk Nafiz’le görüşüp ayrılmak üzere iken, birisinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu görürler. Faruk Nafiz, Esat
Naib’e seslenerek “Ha işte sizi bir şairle tanıştırayım” der ve yanlarına yaklaşan şahsı Orhan Seyfi
olarak tanıttıkta Esat: “Evet Üstâdımın şiirleri hep
meşrebimcedir.” yollu mülatafede bulunur. Orhan
Seyfi kendisine “Canım beni illâ bu şiirimle mi hatırladın?!” diye çıkışır3.
Nükteşinas ve lâtifeci bir kişi olan Esat Naip, edebî
kişiliği yanında şahsî karakteri ile de tanınmıştır.
Hayatında kimseyi ne diliyle ne de kalemiyle hiç
incitmemiştir. Dünyada az insana nasip olan güzel
meziyetlerden biri de hiçbir kimsenin aleyhinde
konuşmaması hususudur.
Halûk ve pek mütevazı olan şair Bağdat’a taşındıktan
sonra ikidebirde Kerkük’e gelir, ahbaplarını arar,
hatırlarını sorardı. 1977’de geçirdiği bir kaza sonunda bacağının kalçadan kırılması üzerine bir
süre Kerkük’e gelemeyen şair 14.12.1977 tarihli
mektubunda şu manzum parçayı yazıp bana göndermişti:
Ayağım sağdı koşardım yaşı aldırmadan
Çünkü gelmek, görüvermek sizi gönlümce gerek
Az da olsa yine hoştu; ama gel tâli‘e bak
Kalçadan kırdı ayağım onu çok gördü felek
Uzun süren bu kırıklık hâli şairi fazlaca rahatsız etmiş
olmalıdır ki 25.1.1878 tarihli mektubuna ilişik
olarak yazdığı bir manzumesinde acılarını ve bu
vesile ile Kerkük’e olan iştiyakını dile getirmiştir.
Bu felâketi atlattıktan sonra sağlık durumu düzelen şairin bu kez 1979 yılının başlarında eşini
kaybetmesi olayı daha trajedik olmuştur. Bu konuda bana gönderdiği 3.2.1979 tarihli yazısında
“Hâmit’in Makber’i yazmasına şimdi hak veriyorum…” diyordu.
Şair, dostlarını unutmayarak bayramlarda kendilerine
3

Hatırlatmaya değer ki Orhan Seyfi, şair Nedim’in meşrebimcedir redifli gazelini vaktiyle tahmis etmişti. Esat Naip de buna
telmihle, ansızın tanzim ettiği mısraı aynı vezin ve redifle söylemiştir.

Esat’ın nesrine gelince bunda bediî sanattan çok
söyleşi üslubu hâkimdir. Daha doğrusu hayalî tasvirler yerine yazılarında gerçek anlatıma önem
verdiği görülür. Bu yüzden edebî mensur sanat
eserlerine rastlanılmıyor. Aslında Esat değerli bir
şairdir.
Şiirinden Örnekler:
Anlat ki!..5
–Bildiğime–
Ey nuhbe-i âmâl-i vatan, cilve-i fıtrat!
Şi‘rin, edebin nâtıkı, ey zübde-i hikmet!
			
Ey her sözü bir berk-ı semâvî gibi rahşân!
Âfâk u muhîtâta saçar şu‘le-i irfân
Ey nâsıye-i pâk ü necîb rûh-ı azimkâr!
İdrâki olanlar edemez sa‘yini inkâr
Ey hâmi-i âsâr! Evet ey şanlı şerefli
Hak’tan sana ilhâm edilir fikr-i teâlî…
Sen fikrini, sen hissini sen duygunu canlat
Öksüz vatanın derdini evlâdına anlat
Anlat ki; vatan sis ve dumanlar arasında
Anlat ki; vatan bir yüce uçrum arasında
Anlat ki; düşerse ona yetmez uzun eller
Anlat ki; sükûtuyla söner cümle emeller
					
1920
Gazel6
Bağlarda gezme nâz ile güller utanmasın
Süzme kebûd gözleri fitne uyanmasın
			
Zülfün dağıtma aklımı sen etme târümâr
Salma tarağa rişte-i cânım ko yanmasın
4

Söz gelişi bir Kurban Bayramı münasebetiyle gönderdiği
11.3.1967 tarihli tehni’esinde şu beyti görüyoruz:
		 Mübârektir bu bayram çünkü insan
		
Bulur bir yol ki olsun dosta kurban
5 Bu manzume 19 Temmuz 1920 tarihli Necme gazetesinde yayımlanmıştır.
6 Bu gazel ilk kez beş beyit olarak 7.4.1947 tarihli Kerkük gazetesinde, daha sonra bir beyit ilâvesiyle 17.5.1957 tarihli Āfāk
gazetesinde yayımlanmıştır.
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Gel külbe-i firâkıma lûtf eyle bir gece
Ver ni‘met-i visâlini hicrân uzanmasın
Leylâ, kemâl-i hüsnünü elbet kabûl eder
Mecnûn, bu iddiâmı dilerse inanmasın
Necdet esîrin oldu sana verdi gönlünü
Ahd eyledi ölünceye dek hîç usanmasın
Bülbül sana niyâz ederin her seher diyor:
Bağlarda gezme nâz ile güller utanmasın
Gazel

7

Sun sâki elem def‘ine sahbâ-yı muhabbet
Sa‘y eyle ki boş kalmaya mînâ-yı muhabbet
Erbâb-ı taakkul işi hep zerk u riyâdır
Koy koy seni Mecnûn ede Leylâ-yı muhabbet
Ukbâda cezâsın çeker elbette rakîbler
Dünyâda niçün etmeli şekvâ-yı muhabbet
Kur nehr kenârında bezim ehl-i tarabla
Tâ mevce gele şevk ile deryâ-yı muhabbet
Cân ver dilese yâre sakın eyleme ihmâl
Ma‘lûm ola tâ âleme ma‘nâ-yı muhabbet
Zâhid! dilemez cenneti rindân, gözün aydın
Âgūş-ı nigâr onlara me’vâ-yı muhabbet
Ey ehl-i vefâ sizlere artık uğur olsun
Es‘ad kalanın başına rüsvâ-yı muhabbet
Kırık Gönülden Bir Gazel

8

Gönül doymaz mısın artık bu sonsuz mâceralardan
Ne hâsıl eyledin bildir bu fettân bîvefâlardan
Ömür sarf eyledin dört mevsim ile dilber uğrunda
Mukābil hep cefâ gördün ümîdin kes safâlardan
Kemân çekmiş felek almış nişân bağrın içün âşık
Özün yan ver eğer mümkünse püsküllü belâlardan
Bakışlar cilveler nazlar gülüşler eyliyor teshîr
7

8

12

Mayıs 1961 tarihli Kardaşlık dergisinde yayımlanan bu gazel
şair Osman Mazlum tarafından tahmis edilerek Kardaşlık’ın
aynı yılda çıkan yedinci sayısında yayımlamıştır. Ne var ki Esat,
gazelinde sonradan bazı değişiklikler yaparak bunu Yapraklar
kitabına alırken Mazlum’dan af dilemiştir.
Şair bu manzumeyi 25.1.1978 tarihli mektubuyla Bağdat’tan
bana göndermiştir. Mektubunda “… Bu günlerde yazmış olduğum bu gazeli de takdim ediyorum çünkü içinde Kerkük hasreti vardır..” diyor.

Hudâ hıfz eylesin insânı efsûnlu edâlardan
Bırak nabzı tabîb aşk âteşiyle geçti devrânım
O müzmin hâle gelmiştir şifâ bulmaz devâlardan
Kırılmış el ayağım kalmışım bîkes göçüp yârân
Nasıl etmem şikâyet gördüğüm bunca edâlardan
Esip bir hoş kokuyla gönlümü almaktasın rüzgâr
Bizim ėlden gelirsen bir haber ver âşinâlardan
Kumru9
-Değerli şair Saîd Besim’eHemderd arıyorsun bildim onunçün
Her sabah bahçeme gelirsin kumru
Boşluğu dolduran yanık sesinle
Sen beni uykumdan alırsın kumru
Anlaşıldı sen de bir hicranzede!
Serviden sorarsın: Sevgilim nerde?
Sana ben diyeyim: Bana sor bir de
Bu hicran bağında kalırsın kumru
Yalınız sen misin yârinden cüda?
Sor bu bağda kimler erdi murada
Sen hiç olmaz ise şimdi burada
Ben gibi hemderd bulursun kumru
Gel her sabah kumru seni beklerim
Derdinle avunur benim dertlerim
Beş günlük dünyada şimdilik varım
Kim bilir ki yarın nolursun kumru
Bahar10
Bahar oldu açıldı gül
Nergis süsen lâle sünbül
Bahçelerde çiler bülbül
		
Kuşlar uçar dal budağa
		
Kadın erkek Çuvârbâğ’a
Esti bahârın rüzgârı
Eridi dağların karı
Çayda akan sel suları
		
Çeker bizi Şeyhbahrî’ye
		
Bazen daha ileriye
9

Bu manzume ilk kez Ağustos 1961 tarihli Kardaşlık dergisinde
yayımlanmıştır.
10 Bu manzumeler, şairin Zamanın Eli kitabında yayımlanmıştır.
“Bahar” şiirinde geçen Çuvārbāġ, Şeyhbahrī (Kerkük ağzında Şıhbahrî biçiminde söylenir), Sonagölű ve Haznetepe
Kerkük’ün mesire yerleridir. “Güz” şiirinde geçen Vāhid Kerküklü ünlü ses sanatkârı Abdülvâhit Küzecioğlu’dur. Manzumenin son mısraı, bir sanatçının söylediği yaygın bir türküden
tazmin edilmiştir.
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Kadın erkek saf saf geçer
Gözler bakar gözler seçer
Gönüllere sevgi biçer
		
Nişan yüzüklü elleri
		
Sonagölü güzelleri
Şen kuzular bayırlarda
Oynar otlar çayırlarda
Çoban yârın hatırlar da
		
Kaval çalar coşa coşa
		
Haznetepe binler yaşa
Yaz11
Tarlaların başakları
Okşar onu yaz rüzgârı
Şenlendirir göğü yeri
		
Köylü kızın ala gözü
		
Ekincinin yağız yüzü
Mert rençberler harmanları
Savururlar samanları
Hiç sarsılmaz imanları
		
İşlerini sağlamışlar
		
Allâh’a bel bağlamışlar
Yaz gecesi cana yakın
Yıldızları akın akın
Mehtabına bir de bakın
		
Ruha ondan safa gelir
		
Göklere candan yönelir
Tan yerinden çıkar güneş
Ocaklarda tüter ateş
Çaydanlığı demler her aş
		
Çoluk çocuk güle güle
		
Yemek yerler iştah ile
Güz12
Mevsimlerin en incesi
Hem gündüzü hem gecesi
Gönüllerin eğlencesi
		
Güz vaktidir işte bakın
		
Herkes diyor gözler aydın

		
		

Dünya diyor bize sakın
Fırsat elden kaçırmayın

Neşelenir bağ bahçeler
Nur saçarken ay geceler
Başlar artık eğlenceler
		
Al Vâhid’den deste çiçek
		
Söz verip sabah gelecek
Kış13
Kışın eser soğuk rüzgâr
Döker yaprak bağ bahçeler
Gökyüzünü bulut kaplar
		
Rahmet iner gökten yere
		
Emel gelir gönüllere
Kar yağdırır bazen gökler
Sanırsın sanki melekler
Serper yere kelebekler
		
Her taraf bembeyaz olur
		
Kim onda bir leke bulur
Kışın güneşli günleri
Şenlendirir insanları
Dolar spor alanları
		
Gürbüzlerle derneklerde
		
Oynayalım koşun biz de
Ne hoş geçer kış gecesi
Toplantılı eğlencesi
Sohbetlerin binlercesi
		 Konaklarda zevkle geçer
		
Herkes sevinçle yer içer
Kelebek14
Sarı mor pembe beyaz bir kelebek
Her sabah bahçeme erken gelerek
			
Uçuşur zevkle çiçekten çiçeğe
Pek güzeldir o ne hacet demeğe
Sömürür bitkilerin en özünü
Geçirir böylece hep gündüzünü

Sabahleyin hafif rüzgâr
Esip ağaçları okşar
Ne verimli gözün bağlar
		
Gidip meyve devşirelim
		
Gel güzelim gel güzelim

Bahçemin gülleri tutkundur ona
Ne sokulmuş bakınız birbirine

Güller kuşlar kelebekler
Bahçelerde bizi bekler
Bezemiş her yanı renkler

Sürünür lâleye çapkıncasına
Gizlidir verme kulaklar sesine

11 Üstteki nota bkz.
12 Üstteki nota bkz.)

Kâh öper onları kâh oynaşarak
O vakit gel de onun keyfine bak

13 Üstteki nota bkz.
14 Bu manzume, Mayıs-Haziran 1976 tarihli Kardaşlık dergisinde
yayımlanmıştır.
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Her çiçekten koku renk öz su alır
Bu bakımdan bana ortak sayılır
Dicle15
Her mevsimde senin neşen taşardı
Hem yazın güzeldi hem kışın Dicle
Dalgalı göğsünü bahar okşardı
Ne cana yakındı bakışın Dicle
Hayali akşamın sevda izleri
Çekerdi sahile her gün bizleri
Toplardı oraya gül filizleri
Sazlı sandallarla yarışın Dicle
Bezminde bir perî her gün sakiydi
Sunduğu gönüldü değil rakıydı
Bizi sarhoş eden onun aşkıydı
Senin de mahmurdu bakışın Dicle
Ararım meğerse göç etmiş hepsi
Gelmiyor sahilden dostların sesi
Bağların Leyla’sız kalmış gölgesi
Nerede Mecnunî bakışın Dicle
Yanmıyor yürekler, güneş mi solmuş
Mest etmiyor bade, bir şey mi olmuş
Kaç kere boşalmış kaç kere dolmuş
Nerede o kadeh çakışın Dicle
Demek gül mevsimi ermiş hazana
Bahçeler bozulmuş bağlar virane
Bülbüller ötüyor ne yana yana!
Senin de koy aksın gözyaşın Dicle
Giden günler dönmez geçmişi bırak
Uçruma düşersin bir önüne bak
Ruhumu şad eder nişan olarak
Kabrime bir çiçek takışın Dicle
15 Şairin 1976 yılında bir nüshasını bana
verdiği bu manzume, sonradan
1985’te basılan Zamanın Eli kitabında
yayımlanmıştır. Bunda geçen gül filizleri bizim nüshada çapkın kızları biçiminde idi. Öte yandan uçurum sözü
kitapta oyuk olmuştur. Gerçi yazma
nüshadaki uçurum sözü, manzumede vezin gereği iki heceli olarak söylenmiştir –ki aslı da uçrumdur– bizce
manaya daha uygundur. Çünkü mecaz
yoluyla ‘felâketli sonuç’ anlamına geldiğinden beytin mazmunuyla bağdaşmaktadır. Oyukun ise mecâzi anlamı
yoktur. Manzumenin hece vezniyle
koşma tarzında yazıldığını hatırlatmak
yerinde olur.
14

Kerkük’te Çarşamba Süri16
1. Hazırlık

2. Mesireler

O sabah gün doğar iken kuşlar
Bizden evvel bahârı alkışlar

Her taraf öyle gül çiçektir ki
Cennet olmuş mesîreler sanki

Bağda güller açar öter bülbül
Kelebeklerle âşinâ sünbül

Taşıyor her cihet özellikler
Her birinden taşar güzellikler

Şenlenir tarlalar ekinlerle
Lâleler oynaşır esinlerle

Babagürgür’de toplanır birçok
Kimseler ki gönülde bir gam yok

Güneşin aksi çiyde parlarken
Yağmış elmas sanarsınız gökten

İnce sazlarla başlar eğlence
Bezm ü âheng olur o her gence

Kokular nağmeler saçar rüzgâr
Ya‘ni kalkın ki elde fırsat var

Ba‘zı neyden çıkar yanık bir ses
Âh ile karşılık verir herkes

Uyanır uykudan o gün erken
Kadın erkek çoluk çocuk birden

Gâh Çuvarbâğ olur da bir sahne
Tuttururlar halay davul zurna

Toplanır kır için ne lâzımsa
Yiyecek çay şeker kilim kâse

Dizilirler sırayla kız oğlan
O güzel dansa imrenir insan

Bu hazırlık biter iken böyle
Bezenir anneler de dikkatle

Merkep üstünde yavrucuklar da
Besteler şarkılar okur turda

Yavrular türlü giysiler giymiş
Sanki bayram havâsıdır bu gidiş

Daha var Kerkük’ün mesîreleri
Onların en mühimmi Şeybahrî

Hele kızlar o tâze dilberler
Gençlerin uykusunda yer bekler

O da zümrüt gibi yeşillikler
Onu renk renk papatyalar süsler

Kırları süsleyen de onlardır
Ona her bir gönülde yer vardır

Çalgılardan öter keman kānun
Vaktidir sâki bâdeler dönsün

Annelerden eder imişler meşk
Daha yavruyken öğrenirler aşk

Hazneteppe’yle Çayboyu yer yer
Topluluklarla hep bezenmişler

Bence onlar için bu süs fazla
Süsü manken takar veya kukla

Bu durum coşturur bütün halkı
Kimi hoyrat okur kimi şarkı

Bir perî bir melek bu dağlarda
Süse muhtâc olur mu onlarda

Mest ü hayrân olur o gün insan
Görmemiş kimse böyle bir seyran

16 Mesnevi tarzında ve aruzun feilâtün
mefâilün feilün veyahut fâilâtün
mefâilün fa‘lün vezniyle temiz bir Türkçeyle yazılan bu manzume başka bir
yerde yayımlanmış değildir. Bunu bana
1977 yılında şairin kendisi vererek
eleştirmemi istemişti. Bense, onun bu
güzel eserine birkaç beyitten oluşan bir
hâtime eklemesini, bunda eve dönen
aileler tarafından o gezintinin edilen
lâkırdısını tasvir etmesini söylemiştim.
Görüşümü benimseyen Naipoğlu son
söz unvanı altında yeniden 14 beyit yazarak manzumesini tamamlamıştı.

3. Yemek İçmek
Her evin halkı kırda bir kitle
Olarak toplanır sevinçlerle
Canlı güllerle bitkiden güller
Birleşip başka bir bahâr eyler
Eğlenir yavrular oyuncakla
O çemenler içinde koşmakla
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Kurulur ortada semâverler
Kadın erkek neşeyle çay bekler

Koştururken o sanki bir şimşek
Ona hayran kalır kadın erkek

Gün biter cümle halk döner artık
Eder akşam evinde ahbaplık

İçilen çay o rütbe şîrîn ki
Beyaz ellerde bâdedir sanki

Başka bir yanda bir geniş meydan
Doluyor futbol oynayanlardan

Konuşurlar o günkü zevklerden
Onu yâd eylemek de hoş zaten

Alınır çayla külçe kek pasta
Sunulur hepsi her gelen dosta

Ayrılıp sağla sol olur erler
Karşı karşya durup emir bekler

6. Son

Böyle lezzetle çay içerlerken
Yükselir şevkle nağme her yandan

Bir düdük ötmesiyle hep birden
Karşılıklı hücûma başlarken

Gün biter, toplanır ne gelmişse
Semaver, kab kacak, kilim, kâse

Başlar artık gramofonlarla
Kızların türküsü oyunlarla

Bir savaş başlamış sanırsın ki
Saldırırlar taraf taraf çünki

Taşıyor her çocuk bir az eşya
Oldu eyvah bugün de bir rüya

Maşlahı başlarından atmışlar
Duyulur her taraftan alkışlar

Kâh toptan çıkıp gelir bir ses
Alkış eyler olunca gol herkes

Sıvanır kol yemek için artık
Çünkü herkeste başlamış açlık

Kazanan kimse âferîn ister
Çınlanır helheleyle çevrenler

Kurulur sofra önleyin yerde
Düzülür dommalan kebap zerde

5. Genel Görünüş

Kimi dizmiş reçel börek kenger
Kimisi sofrada tavuk bekler
Ba‘zı koymuş yumurta tuz dolma
Kimisi sebzeler peynir hurma
Böyle iştâh içinde yerlerken
Dinlenir beste[ler] plaklardan

Kadın erkek çoluk çocuk coşkun
Geliyorlar gezintiden yorgun

Görünür şimdi cümle halk üzgün
Çünkü bitmekte böyle hoş bir gün
Kır susar pek hazin edalarla
Halkı toptan uğurluyor dinle
Varup evlerde dinlenir herkes
Yok daha nağme yok daha bir ses

Bu bahar gözlerinde gāyet hoş
İçmemişler fakat gönül sarhoş

Hepsi hicrana uğramış şimdi
Bir çarşenbe gelse derlerdi

Serpilirler çemende yerlerde
O filizler ki insan ister de

Gece hep toplanırlar evlerde
Zikrederler o âlemi bir de

4. Oyunlar

O göğüslerde baş koyup dinsin
O güzel yüzle tâ güneşlensin

Gelir artık sporcular devri
Ne kadar tatlıdır onun seyri

Dağınıktır omuzda kumral saç
Parlıyor başta sanki altın taç

Her taraftan yığın yığın insan
Bakınıp zevk alır oyunlardan

O vücutlar ki halka eğlence
Bir bakıştan sular kadar ince

Gençler oynar bu yanda singavbaz
Atlıyorken o sanki bir şehbaz

Tüller altında bir hayâl olmuş
Onun uğrunda kaç yiğit solmuş

Üç adım oynadıkta gürbüzler
Yorulup ter döker o gül yüzler

Daha bülbül sadâsı kim dinler
O dudaklarda şi‘r olur sözler

Yavrular oynamakta göz yumma
Ne kadar zevkli bir oyun sorma

Süzülür gizli bir emel kalbe
Onu söyler nabızda her darbe

Başlar artık büyüklerin devri
Heyecanlar verir onun seyri

Yok daha başka şey gönüllerde
Biricik aşk olur şifâ derde

Atlar üstünde kahraman gençler
Saf tutup kendi devrini bekler

Başlar artık seziş bakış işve
Her edâ şâirâne bir şîve

O günün vasfı bitmiyor artık
Söylenirler ederken ahbaplık
Konuşurlar o günkü zevklerden
Hepsi bir bir fikir açıklarken
Başlar artık hemen eleştirmek
İyi çirkin ne varsa bildirmek
Söz açarlar bir az güzellerden
Kaşla gözden bacakla ellerden
Yani bir noktayı kaçırmazlar
Söylenir cümle nükteler nazlar
Yeniden bir program başlar
Gelecek hafta taki yapsınlar
Uyanır bir emel gönüllerde
Bu hazırlık deva olur derde
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A. Bican Ercilasun’la
Türk Dünyası Sohbeti
Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

1. Değerli Hocam, bize kendinizi
kısaca tanıtır mısınız?
1943 İzmir doğumluyum. 1967’de
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünü
bitirdim. Aynı yıl Atatürk Üniversitesinde Türk dili asistanı
oldum. 1971’de Kars İli Ağızları
– Ses Bilgisi adlı tezimle doktor
unvanını aldım. 1969’da Ku-

tadgu Bilig’de Fiil adlı tezimle
doçentliğe yükseldim. 1986’da
profesör oldum.
1967-71 arasında Atatürk Üniversitesinde, 1971-1986 arasında Hacettepe’de, 1986-2010
arasında Gazi Üniversitesinde
çalıştım. 1993-2000 arasında
Türk Dil Kurumu başkanlığı

yaptım. 2010’da emekli oldum.
Türk dili ve lehçelerinin bütün
alanlarıyla ilgili çalışmalarım
var. Köktürk tarihiyle ilgili bir
kitabım da çıktı. Şimdi Oğuznameler üzerinde çalışıyorum.
2. Türk dili ve edebiyatı bilim dalına ve Türk dünyasının meselelerine ilginiz ne zaman ve
nasıl başladı?
Lise yıllarında, Atsız’ın Türk Ülküsü kitabını okuyunca başladı.
3. Türk dünyasının sınırları, başlıca Türk toplulukları ve Türk
dilinin yayılma alanlarını nasıl
anlamalıyız?
Türk Dünyası, kuzeydoğuda Lena
ırmağının Kuzey Buz Denizi’ne
döküldüğü yerden, doğuda
Moğolistan ve Çin içlerinden
başlar; batıda Kosova’ya dek
uzanır. Kuzey sınırları, Çuvaşistan ve Tataristan federe cumhuriyetlerinin kuzey sınırlarıdır. Güney sınırları, Afganistan,
İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs içlerine uzanır.
Bu sınırlar içinde, nüfusları milyonu aşan Türk toplulukları
doğudan batıya şunlardır: Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Kuzey ve
Güney Azerbaycan Türkleri,
Irak ve Suriye Türkleri / Türkmenleri, Türkiye Türkleri, Başkurtlar, Kazan Tatarları, Çuvaş-
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lar, Balkan Türkleri.
Sahaların (Yakutların), Tıvaların,
Karakalpakların nüfusları da
yarım milyon civarındadır.
Yukarıda saydığım ve nüfusları
daha az olan bütün Türk boy
ve toplulukları, yine yukarıda
saydığım coğrafya içinde Türk
dilinin çeşitli kollarını kullanırlar.
4. Türk dünyası ile tarihî ve kültürel bağlarımız nelerdir?
Bütün Türk Dünyası, Asya Hunlarının
çocuklarıdır.
Türk
Dünyası’nın en az % 90’ı da
Köktürklerin çocukları. Uygurlar, Köktürklerden ayrı idiler.
Ama Karahanlılar, Çengizliler
ve Temürlüler çağında hepsi bir oldular. Çuvaşlar eski
Bulgar Türklerinin torunlarıdır. Kazan Tatar Türklerinin
ilk katmanında da eski Bulgar
Türkleri vardır ama onlar daha
çok Kıpçak’tır. Yani bütün Türk
Dünyası aynı tarih köküne dayanır.
Başta dil olmak üzere birçok
kültürel ortaklığımız da var.
Türk (Köktürk) bengü taşları, Kutadgu Bilig, Dîvânu
Lugâti’t-Türk, Nevayi hepimizin ortak değerleri. Dede
Korkut / Korkut Ata, Türkiye,
Azerbaycan, Türkmenistan ve
Kazakistan’da var. Bamsı Beğrek; Özbekistan’da Alpamış,
Kazakistan’da Alpamıs, Altay
Türklerinde Alp Manaş, Kırgızlarda Manas olmuş. Başkurtlarda da var. Nasreddin Hoca
hemen hemen bütün Türk
Dünyası’nda var. Âşık Garip,
Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre Balkanlar ve Anadolu’dan
Irak’a,
Azerbaycan’a
ve
Türkmenistan’a uzanır.
Bunlar sadece bazı örneklerdir.
Ortak kültür kodlarımız, davranışlarımıza, ruh hâllerimize

dahi yansımıştır. Hiçbir Batılı,
konuğunu bir Türk gibi ağırlamaz. Aynı şeylere güler, aynı
şeylere yeriniriz.
5. Dünden bugüne, Türkiye’de,
Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar yapan kişi ve kurumlar
hakkında kısaca bilgi verebilir
misiniz?
Yirminci yüzyılın başındaki Türk
Derneği ve Türk Ocağı ile
işe başlayabiliriz. Türk Yurdu dergisinin Meşrutiyet ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarında
çıkan sayıları, Türk Dünyası ile
ilgili haber, inceleme ve araştırmalarla doludur.
Cumhuriyet döneminin ilk kurumu, İstanbul Üniversitesine
bağlı olarak Atatürk tarafından Fuat Köprülü’ye kurdurulan Türkiyat Enstitüsüdür.
Ardından 1930’ların başında
Atatürk’ün kurduğu ve mirasını bağışladığı Türk Tarih ve
Dil Kurumları gelir. 1936’da
yine Atatürk’ün kurdurduğu
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 1960’ların başında Alparslan Türkeş’in kurdurduğu Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 1980’lerde Turan Yazgan’ın
kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
Şimdi bütün üniversitelerimizde Türkoloji ile ilgili bölümler
ve enstitüler var. Ayrıca Türk
Dünyası’ndan gelip Türkiye’de
yaşayan Türklerin kurduğu çeşitli vakıf ve dernekleri de anmam gerekir.
6. TDK’nin, 1983 öncesi ve sonrasındaki çalışmalarında Türk
lehçelerine yaklaşımı hususunda ne söyleyebilirsiniz?
TDK, Atatürk zamanında Türk lehçeleriyle ciddi olarak uğraştı. Atatürk, Rusya’dan gelmiş
Türklere bazı önemli kaynakları tercüme ettirdi. Atatürk’ten
sonra Türk lehçeleriyle ilgili

çalışmalar yok denecek kadar
azdır. 1983’teki yeni yapılanmadan sonra ilmî çalışma ve
yayınlara ağırlık verildi. Türk
lehçeleriyle ilgili pek çok yayın
yapıldı.
7. Türk dünyasıyla ilgili kendi çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Doktorluk tezimle işe başladım.
Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi adlı
tezimde Kars ağızlarıyla Azerbaycan ağızları arasında karşılaştırmalar yaptım. Arpaçay
Köylerinden Derlemeler adlı
ortak kitabımızda da Azerbaycan ağızlarıyla karşılaştırmalar
vardır.
1977’de Bugünkü Türk Alfabeleri
adlı kitabımı yayımladım. Türk
Dünyasıyla ilgili birçok metni
üç alfabe ile verdim. Sonra bu
kitabı geliştirdim, eksik ve hatalarını düzelttim, Örneklerle
Bugünkü Türk Alfabeleri adıyla
yeniden yayımladım.
1990’ların başında Karşılaştırmalı
Türk Lehçeleri Sözlüğü’nü yayımladık. Namık Kemal Zeybek Kültür Bakanı idi. Türk
Dünyası’ndan katılan meslektaşlarımızla dokuz lehçeyi içine alan sekiz on bin kelimelik
bir sözlüktü bu. Bu iki kitap ilk
ihtiyaçları karşıladı.
1983’te Gazi Üniversitesinde Türk
Lehçeleriyle ilgili master ve
doktora tezleri yaptırmaya
başladım. Hedefim her lehçenin bir veya birkaç uzmanını
yetiştirmekti. Bu hedefe ulaştım. Bugün 20 Türk lehçesinin
de uzmanları var. 1990’ların
başında diğer üniversitelerde
de bu işe başlandı. Hâlen devam ediyor.
1992’de Sema Barutçu Özönder
DTCF’de, 1993’te ben Gazi’de
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerini kurduk.
Bu bölümlerin sayısı şimdi bir

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 20  • السنةSayı/Issue 80  • العددEkim-Aralık/October-December 2018  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

17

KERKÜK VAKFI

En iyisi ben yaptırdığım dört doktora tezini söyleyeyim. Hüseyin Özbay, Özbek şairi Çolpan’ı
hazırladı. Ferhat Tamir Kazak
şairi Mağcan Cumabay’ı hazırladı. Fatma Özkan Tatar
şairi Abdullah Tukay’ı, Mehmet Kara Türkmen şairi Ata
Atacanov’u hazırladı. Bu tezlerin hepsi basıldı.
Şu anda Avrasya Yazarlar Birliği,
hem Türk Dünyası edebiyatından birçok eseri Türkiye Türkçesine aktartıp yayımladı; hem
de Türk Dünyası edebiyatlarıyla ilgili Kardeş Kalemler dergisini çıkarıyor. Türk Dünyası
edebiyatıyla ilgili dergi yayıncılığının öncüsü Yavuz Akpınar
ile İbrahim Bozyel’dir. Onların
yıllarca çıkardıkları Kardaş
Edebiyatlar dergisi hem gençlerin yetişmesine, hem edebî
ilişkilere vesile oldu.
Türk Dünyası edebiyatlarıyla ilgili
daha pek çok isim ve yayın var,
ama dediğim gibi bu kitaplık
bir iştir.

hayli.
Özellikle Türk Dil Kurumu Başkanı olduğum 1993-2000 yılları
arasında Türk Dünyası ile ilgili
birçok proje yürüttük; birçok
ilmî toplantı yaptık. Fikret
Türkmen’in yürüttüğü Türk
Destanları projesinde 100’e
yakın destan yayımlandı.
8. Türk dünyasının eski-yeni en
önemli siyasi ve edebî şahsiyetleri arasında kimleri saymak gerekir? Bu şahsiyetlerin
tanıtımına yönelik bugüne
kadar neler yapılabildi, neler
yapılamadı?
İşte kitaplık bir soru. Nesimî, Fuzuli, Ali Şir Nevayi, Gaspıralı
18

İsmail, Mirza Fethali Ahundzade, Abay Kunanbayoğlu,
Ahmet Baytursunoğlu, Hüseyin Cavid, Celil Memmedguluzade, Sabir, Samed Vurgun,
Abdullah Tukay, Çolpan, Mir
Yakup Duğlat, Mağjan Jumabayoğlu, Muhtar Avezov, Aybek, Abdullah Kadiri, Bahtiyar
Vahabzade, Elçin, Şehriyar,
Bulut Karaçorlu Sehend, Cengiz Aytmatov, Anar…
Bu konudaki ilk bütüncül çalışma, Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü’nün çıkardığı Türk
Dünyası El Kitabı’dır. TDK’de
de Türkiye Dışı Türk Şiiri özel
sayısı çıkardık.

9. Bu şahsiyetler arasında Gaspıralı İsmail üzerine biraz daha
eğilmek gerekirse, onu bize
nasıl tanıtabilirsiniz?
Gaspıralı demek Dilde, Fikirde,
İşte Birlik demektir; Türk birliği
demektir. O bunu hem gazetesiyle, hem Cedit mektepleriyle
gerçekleştirmek üzere idi. Sovyetler bu gelişmeyi engelledi.
10. Gaspıralı sonrasında Sovyetlerin Türk dünyasına yönelik
politikaları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çarlık Rusyası da Sovyetler de
Türk Dünyası’nı parçalamaya
yönelik politika güttüler. Çarlık döneminde bu iş daha çok
teşvik ve propaganda yöntemleriyle yapılıyordu. Sovyetler
döneminde merkezden alınan
kararlarla zorla yapıldı. Alfabeler bölündü, lehçeler birbirle-
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rinden uzaklaştırıldı. Türklerin
birbirleriyle temasları engellendi. Tarihleriyle ilgili çalışmalar önlendi.
11. Sovyetler dışında kalan diğer coğrafyalardaki Türklerin,
içinde bulundukları ülkelerin;
mesela Irak, İran, Çin, Afganistan idarelerinin onlara
karşı tutumu hakkında neler
söylersiniz?
Çin’in politikası, Sovyetlerle aynıdır. O da farklı alfabelerle
Türk lehçelerini birbirlerinden
uzaklaştırmaya çalıştı. Egemenliği altındaki Türk boylarını sürekli baskı altında tuttu.
İran, Şahlık döneminde Türkçe yayınlara izin vermedi. İran İslam
Cumhuriyeti’nde Türkçe yayın
vardır, fakat Türkçe eğitim hâlâ
yoktur.
Irak da Türkçe yayınları kısıtlı tutmaya çalıştı. Zaman zaman
yasakladı. Bir kısmına Baas rejimi taraftarı yayınlar yaptırdı.
Fakat Irak’taki canlı Türk milliyetçiliği bütün bunları aşmayı
başardı. Şimdi, yani ABD’nin
müdahalesinden sonra Irak’taki sıkıntı, uluslar arası siyasetin
bir konusu olmuştur. Oradaki
Türklerin siyasi ve kültürel hukukları ancak Türkiye’nin ağırlık koymasıyla halledilebilir.
Afganistan’da uzun yıllar yayın
da öğretim de olmadı. Şimdi
Türkiye’nin yardımıyla kültüre
ve eğitime yönelik bazı kıpırdanışlar var.
12. Sizce Irak Türk(men)lerinin
Türk dünyasındaki yeri nedir? Türkiye açısından nasıl
bir önem taşır? Türkiye için
siyasi önem açısından, diğer
Türk yurtlarına göre bir fazlası
veya eksiği var mıdır?
Irak Türklüğü, Türkiye Türklüğünün bir parçasıdır. Çünkü yüzyıllarca aynı siyasi çatı altında

yaşadık.
Irak’taki Türk varlığı, Anadolu’dan
önce başlamıştır; Abbaslılar
dönemine dek uzanır. Akkoyunlular zamanında ve Safevilerin ilk yıllarında Irak Türkleri,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Türkleriyle, Azerbaycan Türkleriyle aynı siyasi kaderi paylaşmıştır. 1535’ten 1920’lere
dek Irak Türkleri, tıpkı Anadolu
ve Balkan Türkleri gibi aynı siyasi uzviyet içinde bulunuyordu. İngiliz ne yaptı yaptı Irak
Türklerini bizden ayırdı. Şimdi
aynı işi bir başka Anglosakson
devleti ABD yapıyor.
Türk Dünyası’nı, Türk boylarını,
ayrı ayrı Türk siyasi oluşumlarını ben birbirinden ayırmam.
Benim için hepsi de aynı derecede ilgiye değer, aynı derecede kutsaldır. Tabii ki tarihte ve
bugün her birinin oynadığı rol
aynı değildir, fakat bu, araştırmacıların işidir.
13. Irak Türk(men)lerinden hangi şahsiyetlerle tanıştınız? Bu
kişilerle olan ilişkilerinizden
biraz bahseder misiniz?
İlk tanıdığım isim Suphi Saatçi’dir.
1960’lardaki üniversite öğrenciliğim yıllarında Atsız Beyin
yanında, Mustafa Kayabek’in
antikacı dükkânında sık sık
birlikte olduk. Aynı yıllarda
Enver Yakuboğlu’nun Irak
Türkleri hakkındaki bir konferansını dinledim. Horyatlar
hakkındaki ilk kulak dolgunluğum, onun okuduğu Boğazlar / Kasap koyun boğazlar /
Tanrı yer dağıdanda / Türk’e
düştü Boğazlar ile başlar. Yine
o yıllarda Osman Mazlum
İstanbul’a gelmişti. Marmara
Kıraathanesi’nde uzun uzun
sohbet ettiğimizi hatırlıyorum.
Ümit Akkoyunlu ile İstanbul’da da
Ankara’da da sık sık görüştüm.
Ziyat Akkoyunlu ile Hacettepe

Üniversitesinde beraber çalıştık; Dîvânu Lugâti’t-Türk kitabını yıllarca birlikte çalışarak
hazırladık.
Ata Terzibaşı ile Ankara’ya geldiği
zaman birkaç kez görüştüğümüzü hatırlıyorum. O, hocam
Şükrü Elçin Bey’in yakın dostu
idi; sık sık birlikte görüşürdük.
Bir defasında bana Arzı Kamber Matalı’nı vermişti.
Hidayet Kemal Bayatlı, Çoban
Hıdır, Ümit Tokatlı, Ekrem Pamukçu, Eşref Buharalı gibi Türkoloji ve tarih doktorası yapmış arkadaşların hepsiyle tabii
olarak sık sık görüştüm.
Habib Hürmüzlü ile daha çok TDK
başkanlığım sırasında görüştüm.
İsmet Hürmüzlü ile Abdurrahman
Kızılay ile uzun yıllar süren ahbaplıklarımız olmuştur.
Şu anda Ankara’da yaşayan Irak
Türklerinin aktif olanlarıyla
çeşitli toplantılarda birlikte
oluyoruz.
14. Irak Türkmen edebiyatında
hangi şairlerin veya yazarların
diğerlerine göre öne çıktığını
söyleyebilirsiniz?
Eskilerden Hicrî Dede, Nevres-i
Kadim, Mehmed Sadık, Osman Mazlum. Salâh Nevres...
Mehmet İzzet Hattat, Hasan
Görem… Tabii Nesrin Erbil. Ve
halk şiirinin büyük ismi Mustafa Gökkaya.
15. Kerkük-hoyrat: Bu iki kavram
size ne anlatıyor?
Kerkük demek hoyrat demektir.
Hoyrat demek, Muçula demektir, Abdülvahit Küzecioğlu,
Abdurrahman Kızılay, Mehmet Özbek demektir. Hoyrat
demek, Türk Dünyası’nın;
birbirinden ayrılan, kopan,
parçalanan Türklüğün ferya-
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dı demektir; ağam demektir,
paşam demektir. Hoyrat, Türk
dilinin cinasta zirveye vurması demektir. Maninin yarattığı
sürprizin cinasla katlanması demektir. Ve tabii hoyrat,
Kerkük’ü; Kerkük Hoyratı hatırlatır. Ve bu iki kavram, yüreğimizde sızlayan teldir.
16. Türk dünyasında asimile olmuş Türk soylu kişi veya topluluklar var mıdır? Bunlar
hakkında neler söylenebilir?
Çoook… Çin’de, Hindistan’da, Arap
dünyasında, Balkanlarda tarih boyunca milyonlarca Türk
eridi. Eriyen eridi, ama şairin
Kalan sağlar bizimdir dediği
gibi erimeden kalan Türkler,
tarihin en büyük ve ihtişamlı
siyasi oluşumlarını yaratmayı
bildiler. Tarihte Türk’ün dokunmadığı millet yoktur.
17. Sizce Türk dünyasında “Türklük” kavramı ve şuuru bugün
istenen seviyede yaygınlaşıp
benimsenmiş midir? Türk
dünyasının farklı bölgelerinde
bu hususta farklı anlayış ve algılardan bahsetmek mümkün
müdür?
Türk Dünyasında Türklük kavramı
ve şuuru elbette istenen seviyede değildir; fakat gittikçe gelişmektedir. Irak Türk aydınları,
ben bildim bileli Türk birliğine
inanır. Bugün hem Kuzey hem
Güney Azerbaycan’da on binlerce genç ve aydın Türk birliğinden yanadır. Daha yavaş
ilerlemekle birlikte Türkistan
ve İdil Ural bölgelerinde de
Türk birliği fikri yayılmaktadır.
Siyasiler bu işe ön ayak olmasa da alttan alta bu ülkü bütün Türk Dünyası’nı saracaktır.
Sovyetlerde ve Çin’de yüz yıldan fazla bir zamandır, Türk
boylarının ayrı millet oldukları
fikrinin işlendiğini unutmamalıdır. Dolayısıyla Türk birliği
fikrinin yayılmasının kolay olacağı gibi bir zanna kapılmamak
20

gerekir. Zaten ülküler, çetin ve
uzak hedeflerdir.
18. Türk dünyasında “birlik” ve
“Türklük” şuurunun yaygınlaşması için sizce ne gibi
adımlar atılmalıdır?
İdeal olan siyasilerin bu fikre inanmalarıdır. Siyasiler inansa ve
gereğini yapsa Türk birliği fikri
çok kısa zamanda yayılır. Elçibey, bunun en güzel örneğidir. Kısa başkanlık döneminde
Türklük ve Türk birliği ülküsü
bütün aydınları sarmış, hatta
Güney Azerbaycan’a da geçmiştir.
Ancak böyle siyasilerin başa geçmeleri kamuoyuna bağlıdır. O
hâlde halk ve gençler üzerinde
çalışılmalıdır. Bunu da şuurlu
aydınlar ve bunların oluşturduğu sivil toplum kuruluşları
yapar.
Türk cumhuriyetleriyle ilgili her
türlü iletişim, iktisadi, kültürel,
siyasi, turistik her türlü iletişim yararlıdır. Çünkü bu tür
ilişkiler, benzer ve hatta aynı
olduğumuzu somut olarak ortaya koyar. Hiçbir şey yapılmasa dahi sadece ilişkiler, eninde
sonunda Türk birliği fikrini yayar. Fakat bu uzun vadelidir.
Süreyi kısaltmak şuurlu aydınların işidir. Onlar örgütlenerek,
ortak tarihimizi, edebiyatımızı,
benzer yanlarımızı çalışmalarıyla göstermelidirler. İşte burada en büyük iş Türkologlara
düşer. Dildeki, edebiyattaki,
destan, fıkra gibi halk edebiyatı ürünlerimizdeki ortaklıkları
en iyi onlar bildikleri için bu
alandaki çalışmalarını artırıp
kamuoyuna mal etmelidirler.
19. Türk dünyasında istiklal ve
Türk birliği arasında nasıl bir
ilişki kurulabilir?
Milliyetçiliğin ilk merhalesi istiklaldir. Bir millet bağımsız değilse
ilk hedef bağımsızlığa kavuş-

maktır. İkinci hedef bağımlı kalan parçaların bağımsızlığa kavuşturulmasıdır. Şu anda Türk
boylarının önemli bir kısmı,
büyük çoğunluğu bağımsızdır.
Fakat hâlâ bağımlı parçalarımız vardır. Batıdan başlarsak
Balkan Türkleri, Suriye ve Irak
Türkleri / Türkmenleri, Güney
Azerbaycan Türkleri, Afganistan Türkleri, Uygurlar. Kuzeyde
Çuvaşlar, Kırım ve Kazan Tatarları, Başkurtlar, Kuzey Kafkasya’daki Karaçay, Malkar, Nogay
ve Kumuk Türkleri; Sibirya’daki
Altay, Hakas, Tıva ve Saha (Yakut) Türkleri. Şimdiki hedef
bunların bağımsızlığıdır. Son
merhale bağımsız parçaların
birleşmesi, yani Turan dediğimiz Türk birliğidir. Tabii, birlik
için bütün parçaların bağımsız
olmasını beklemek de gerekmez. Bağımsız olanlar kendi
aralarında birlik kurabilirler.
Bu, bağımlı parçaların hak ve
hukuklarının korunmasında
ve nihayet onların da bağımsız
hâle gelmesinde daha ciddi bir
güç oluşturur.
20. Türk dünyasının geleceğine
dair neler söyleyebilir siniz?
Türk Dünyası’nın geleceği aydınlıktır. 20. yüzyıldaki gidişten bu
bellidir. 1922’de Türk’ün grafik
çizgisi, en dip noktadan yukarıya doğru dönmüştür. Türkiye,
Hatay, KKTC ile ve Türkiye’nin
büyüyüp kalkınmasıyla çizgi,
devamlı yükselişte olmuştur.
1990’lardaki bağımsız Türk
cumhuriyetleriyle grafik çizgimiz hızlı bir yükselişe geçmiştir. Şu anda yine durulmuş gibidir. Ancak umumi seyir hep
yukarıya doğrudur. Türklüğe
ve Türk birliğine inanan gençler gittikçe çoğalmaktadır.
Türk genlerinin işlevini yerine getireceğine ve Türk birliğinin
gerçek olacağına derin bir
imanla inanıyorum.
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Türkmeneli Özlemi-2
Altı Yıl Aradan Sonra Kerkük
Yasin Cemal GALATA
Irak’ın güney bölgesinde, İslam dünyasının iki önemli şehri Necef ve Kerbela’daki kutsal türbe ziyaretlerinden, Osmanlı’nın I. Cihan Harbi’nde Irak
cephesinde kazanmış olduğu zaferin anısına Türk
askerleri için yapılmış olan Kut şehitliğinden ve
Bağdat’ın fethinde önemli görev üstlenen Genç
Osman’ın türbesinin bulunduğu Bağdat Türk şehitliğinden edindiğimiz izlenimlerimizi yazımızın
ilk kısmında kaleme almıştık. Kut, Necef, Kerbela
ve Bağdat’tan sonra hedefimiz Türkmeneli idi.
Bayram namazını Kerkük’te kılmak üzere mihmandarlığımızı yapan kıymetli Tuzhurmatulu Mehdi
Bey ve ailesiyle birlikte arife günü sabah erken
Bağdat’tan yola koyulduk. Yolda kimi zaman geniş hurma bahçelerini kimi zaman da geniş çölleri
seyrederek Tuzhurmatu’ya doğru yol aldık. 2003
ABD işgali sonrasında devlet otoritesinin kalmadığı zamanlarda araçların yolu kesilerek kaçırılan
insanlar ya fidye karşılığı serbest bırakılmış ya da
öldürülmüş. Yolda nadiren görülen benzin istasyonlarına yöneldiğimizde benzinin olmadığını
görüyorduk. Dünyanın en büyük petrol üreticisi
Irak’ta benzinin karaborsaya düşmesi içler acısı bir durumdu. Tuzhurmatu’ya yaklaştığımızda
bütün imkânsızlıklara rağmen dünyada tek başına IŞID belasıyla savaştığı için evleri tarumar
olan Türkmen Emirli köyünü uzaktan görüyorduk. Mehdi Bey köy halkının üstün gayretleriyle
kıt imkânlarına rağmen teröristleri defettiklerini
ve dünya kamuoyunun bir dönem Emirli köyünden bahsettiğini ifade etti. Osmanlı sonrası Türkmenlerin onlarca baskıya rağmen öz benliklerini
kaybetmediklerini Emirli köyünün vermiş olduğu
şerefli mücadeleden anlayabiliriz.

lerinin içleri gülmekteydi. O anı ölümsüzleştirmek
için deklanşöre bastım. 2012 senesinden sonra
Tuz’a ikinci gelişimdi. Şehir eşkıyaların baskısından kurtulmuş, gerginlik son bulmuştu. Seçim
döneminden kalan Türkmen vekil adayı Niyazi
Mehdi’nin fotoğrafları ve Türkmen bayraklarıyla
caddeler süslenmişti. Irak Türkmen Cephesinin
Tuzhurmatu Şubesine uğrayarak yetkililerle kısa
sohbetten sonra müsaade isteyerek ayrılmak durumunda kaldık; çünkü herkes büyük bir itinayla
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız’ın
ziyaretine hazırlanıyordu. İlk defa bir Türk büyükelçisini ağırlama şerefine erecek olan Tuzhurmatuluların heyecanları her hallerinden belli oluyordu. Türkmen cephesinden görevli Türkeş Bey ile
kısa bir görüşme yaptıktan sonra kahraman şehir
Tuzhurmatu’yu görmenin gururu ve heyecanıyla
yiğit Kerkük’e doğru yol aldım.
Kerkük’e girdiğimde Kardaşlık Ocağı Başkanı Abdülhalik Hürmüzlü ağabeyi arayarak yaklaştığımı haber verdim. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan yiğit
Kerkük’e ilk gelişimizde Erbil yolu üzerinde karşılanmıştık, şimdi ise Bağdat yolu üzerinden karşılanacaktım. İlk varış noktamız Türkmenlerin baba

Türkmen diyarı Tuzhurmatu’ya girişte bizleri şehit Ali
Haşim Muhtaroğlu’nun fotoğrafı ve büyük Türkmen bayrağı karşılıyordu. Bu güzel kareyi fotoğraflamak için arabadan indiğimde yanımda zuhur
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yuvası olan Kardaşlık Ocağı oldu. Kısa hasbihalden
sonra geçtiğimiz lokantada yöresel ev yemekleri
ziyafetiyle karnımızı doyurduk. Kabristana uğrayarak rahmetli Necdet Koçak’a ve tüm aziz şehitlerimize dua ettikten sonra Kale’ye doğru yol
aldık. 2012 senesinde kalenin kontrolü kısmen
peşmergenin elinde olsa da sahipsiz bir haldeydi,
konaklar bakımsız, metruk bir halde, duvarlarında
teröristlerin isimleri yazılıydı. Kalenin kapısında
kontrol noktasında bulunan askerlerden müsaade alarak Danyal Peygamber Camiine yöneldik.
Bitişiğinde bulunan Türk şehitliğinin duvarında
“İslam bayrağını yükseltmek ve bulundukları yerlere hizmet götürme mücadelesi verenler için
bağrında yattıkları toprak gurbet değil vatandır.
Tüm ölümsüz kahramanlara selam olsun.” yazılı
tabela tahrip olsa da hâlâ ayaktaydı. Ziyaretimizi
gerçekleştirerek Ulu Cami’ye doğru yol aldık; fakat yıkılma tehlikesine karşılık kontrol altına alındığı için fotoğraf çekmekle yetinerek kurbanlarımızın kesileceği Türkmen köyü Türkalan köyüne
doğru yol çıktık.
Kerkük merkeze on dakika mesafede yer alan Türkalan
köyü 1985 yılında Saddam zulmüne maruz kalmış,
köy tamamen boşaltılmış, evler yıktırılmış, ahali
olduğu gibi Tikrit yakınlarına zorla göç ettirilmiş.
2003 sonrasında Türkalanlılar eski yerlerine geri
dönmüşler, evlerini kendi kıt imkânlarıyla yapmışlardı. Köyün girişinde Türkçe ve Arapça köye
hoş geldiniz yazılı tabela bulunuyor. Dükkânların
hareketli olduğu, sokakta çocukların oynadığı,
okulların bulunduğu şirin bir köy. Kurban kesim
hazırlıklarını kontrol ettikten sonra Kerkük şehir
merkezine geri döndük.
Bayram namazını kılmak üzere Korya mahallesinde bulunan Sultan Mehmet Fatih Camiine gittik.
Yöresel kıyafetleriyle safları dolduran Türkmen-

ler genciyle yaşlısıyla Türkçe vaazları gözlerini
kırpmadan dinliyor, salavatlar, kelime-i tevhidler
getiriyordu. Birlikte bayram namazını eda ettik.
Caminin karşısında bulunan mezarlık ziyaretimiz
sonrasında ballı kaymaklı kahvaltının ardından
Türk büyükelçisini karşılamak üzere Irak Türkmen
Cephesi Başkanlığı’na doğru yol aldık. Davul zurna ile karşılanan büyükelçimiz Sayın Fatih Yıldız’a
sıkıntılardan bahsedildi ve birtakım taleplerde
bulunuldu. Kalbi Türklük şuuruyla çarpan büyükelçimiz bütün talepleri dikkatle dinleyerek notlarını aldı. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun
faaliyete girmesi, Kerkük uluslararası havalimanının ve geçici vize başvuru merkezinin açılması gibi
sorular geldi. Toplantı salonu yoğun katılımcı karşısında yetersiz kaldı. Bu toplantı net bir şekilde
gösterdi ki Kerkük’e, kısa zamanda adına yakışan
tam teşekküllü bir cephe binası inşa edilmeli.
Bayramlaşmanın akabinde Kardaşlık Ocağına uğrayıp Nurettin Karakaplan ağabey ile tanışıp sohbet
etme fırsatı yakaladık. İkindi namazına doğru Türkalan köyüne yol aldık. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra tekbirler eşliğinde kurbanlarımızı
kesmeye başladık. Bu sene beşincisi düzenlenen
etkinlikte yardımsever Türk vatandaşları Türkmen
soydaşlarını yalnız bırakmadılar. Altı adet büyükbaş kurban Kerkük, Türkalan köyü, Teleferli mül-
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tecilerin yaşadığı Yahyava kampı ve Altunköprü’de
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Her sene cansiperane
bir şekilde kurban kesimlerini ve dağıtımını yapan
Abdülhalik Hürmüzlü ağabeyin yanında bulunma
şerefine erişmenin mutluluğunu yaşadım. Meşakkatli ve teferruatlı bir işi son derece sistemli ve
düzenli bir şekilde yaparak etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.
Sıcaklığın kırk dereceye vardığı Kerkük’te etlerin kesimi ve dağıtımı sabah erken saatlerde veya gün
batımına doğru yapıldı. Duygusal anlarımız da
oldu. Kerkük’e yaklaşık yarım saat mesafede bulunan Altunköprü’de imamlık vazifesi yapan gözleri görmeyen İmam Abdo’nun yöresel kıyafetiyle
ve yakasında üç hilalli rozetiyle gelmesi ve bizlere
şükranlarını ifade etmesi, kendi bünyesinde küçük; ama bir o kadar da büyük bir işin yapıldığını
göstermekteydi. Et poşetlerinin içine konan broşürlerde; sağ üst tarafta Türk bayrağı, solda Irak
Türkmen bayrağı, bayrakların arasında Latin harfleriyle “Kerkük Türkmen Kardaşlık Ocağı”, Arapça
ve Türkçe olarak “Yardımsever Türk Soydaşlarımızın Katkısı İle 2018 yılı 5. Kurban Kesimi Organizasyonu” ifadeleri yer almaktaydı.

Bayram yemeğini Korya mahallesinde ikamet eden
Eyüp Akkoyunlu ağabeyin evinde yedik. Uzun zamandır hayallerimizi süsleyen leziz ve enfes Türkmen dolması, Türkmen pilavı Biryani ve birbirinden lezzetli Türkmen yemeklerinin tadına bakarak
ziyafet gerçekleştirdik. Ertesi akşam Türkmen davasının önemli köşe taşlarından Necat Kevseroğlu
ağabeyi ziyaret ederek leziz yemeklerin tadına
bakmaya devam ettik. Yemeğin yanı sıra değerli
genç Türkmen mücahit arkadaşlar Mehmet Galip,
Ahmet Çetin, Esin Cemal, Galip Hüseyin, Mustafa
Yunus, Seyit Abbas ile tanışmanın mutluluğu çok
farklıydı. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve
faziletiyle bezenmişlerdi.
Kurban bayramının ilk üç günü boyunca kesimler ve
dağıtımlar gerçekleşti, Cenab-ı Allah’tan tekrarını
yaşatması dileğiyle uçağımızın kalkacağı Bağdat’a
erken saatte yola koyuldum.
Bu seyahatimde Irak’ın Necef ve Kerbela gibi kadim
ve kutsal şehirlerini ziyaret etmenin huzurunu,
Kut ve Bağdat Türk şehitliğine selam durmanın
hazzını ve gururunu, yiğitler, kahramanlar diyarı
Kerkük, Tuzhurmatu ve Türkalan’ı tekrar görmenin mutluluğunu yaşadım.
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Türkmen Dağarcığı

Aziz Şehidimiz
Cevdet Avcı
Suphi SAATÇİ

suphisaatci@gmail.com

İlk Türkmen basın şehidi olan
Cevdet Avcı 1 Temmuz 1946
yılında tarihî Kerkük Kalesi’nin
Meydan Mahallesinde doğmuştur. Asıl adı Cevdet Ata
Şakir Avcı’dır. Türkmen kökenli
ana ve babadan doğan Cevdet
Kerkük’ün tanınmış Avcı ailesine mensuptur.
Eğitimine Kale İlkokulunda başlayan Cevdet Avcı, Kerkük
Sanayi Lisesinden sonra çalışma hayatına atıldı. 1965
yılında Bağdat’ta faaliyet
gösteren Türkmen Kardeşlik
Ocağına üye oldu. Hayatını
millî konulardaki hizmetlere adayan Cevdet, kısa süre
içinde çalışkanlığı ile ilgi topladı. Özellikle Türkmen Kardeşlik Ocağının başkanı olan
şehit lider rahmetli Abdullah
Abdurrahman’ın döneminde
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en çalışkan ve en aktif üye olarak görüldü.
Böylece 1970 yılında Türkmen
Kardeşlik Ocağının Kerkük ve
Musul bölgesinin saymanı
(mutemedi) ve muhabiri oldu.
Ocağın yayımladığı Kardeşlik dergisi için başarılı biçimde spor muhabirliği görevini
üstlendi. Dergiye Türkmeneli
bölgesinin spor alanındaki haberleri hazırladı. Ayrıca Kerkük
ve Türkmeneli Bölgesinin yetiştirdiği şair ve edebiyatçıları
ile Kardeşlik dergisi için röportajlar da yaptı.
7 Nisan 1970 tarihinde Cömert ailesine mensup Fettah Ağa’nın
kızı Samiye Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten dört çocuğu olmuştur: Şenay, Ülkü,
Cumbut ve Cüneyt.

Baas Partisi tarafından Irak Türkmenlerine verilen kültürel
hakların 1971 yılında geri alınması ve Türkmen okullarının
kapatılması üzerine Türkmen
öğrencilerinin başlattığı boykot eylemine destek verdi.
Türkmenlere tanınan kültürel
hakların geri alınmasından
dolayı sürdürülen boykot hareketinin içinde aktif biçimde
rol oynadı.
Türkmenlerin varlığını ve gücünü göstermek için Kerkük’ün
Salahattin Sinemasında bir
gece düzenlendi. Geceyi düzenleyen 5 kişilik komisyonun
bir üyesi de Cevdet Avcı idi.
Bu gecenin hazırlanmasında
büyük rol oynadı ve her türlü
fedakârlığı gösterdi. Geceye
vali dahil bütün resmî protokol
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de davetli idi. Baas rejimine
karşı önemli bir gövde gösterisi
hazırlanmış ve sinema salonunun duvarlarına “Türkmenlere
tanınan kültürel haklar meşru
sahiplerine iade edilsin” yazılı
dövizler asılmıştı.
Salonun dolması ve bütün davetlilerin yerini alması üzerine
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın
Genel Başkanı Abdullah Abdurrahman salona girince büyük bir tezahürat ve alkış tufanı
kopmuştu. Böylesine coşkulu
bir karşılama ile yerine oturan
Abdullah Abdurrahman’a gösterilen bu coşkulu karşılama
karşısında salonda bulunan
Baas Partisinin bütün yetkilileri donup kalmıştı. Avcı böylesine büyük anlam taşıyan bu
gövde gösterisini hazırlayan
komisyonun arasında yer almış yiğit bir Türkmen’di.
Cevdet Avcı 1973 yılında Ulusal Sigorta Şirketi’nin Kerkük
Bölgesi’ne tayin edilmiştir. Bu
arada Kerkük Kızılay şubesine bağlı Türkmen Millî Müzik
Takımının da üyesi olarak hizmetler yaptı. Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın yayımladığı Kardeşlik dergisinin bütün abone
işlerini ve muhabirlik görevini
başarıyla yürütürdü. Türkmen
davasına hizmet veren her
türlü millî hareket içinde aktif
biçimde yer alan Avcı, 1977
yazında tatilden yurda dönerken arkadaşlarının verdiği Irak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği tarafından İstanbul’da
yayımlanan
Bülten’den
Kerkük’e getirmiş ve dağıtmıştı. Emniyetin eline geçen
Bülten’i bulunduranlar birer
birer tutuklanmıştı. Bülten’i
yurda sokan kişinin Cevdet
Avcı olduğu tespit edilmişti.
Tutuklanarak yargılandı ve 7 yıl
ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkumiyetini Bağdat’ın Ebu
Greb Cezaevinde çekmeğe
başladı.

Cevdet Avcı’nın geride bıraktığı ailesi. (Soldan itibaren Cevdet’in ağabeyi
rahmetli Necip Avcı’nın eşi Semahat, Cevdet’in rahmetli olan eşi Samiye,
kızları Şenay ve Cumbut. (Fotoğraf: Nevzat Yıldırım)

1979 yılında çıkan aftan yararlanarak serbest bırakıldı. Hapisten sonra görevine Kerkük’te
devam etti. Fakat bir müddet
sonra görev yeri değiştirildi ve
Ulusal Sigorta Şirketi’nin Musul
Bölgesine tayin edildi. Böylece
her hafta Kerkük’ten Musul’a
giderek görevini sürdürdü.
Ancak 1981 yılının 12 Ekim
günü sabah vakti arabası ile
Kerkük’ten çıkıp Musul’a giderken tutuklanarak götürülmüştür. O tarihten sonra
kendisinden bir daha haber
alınamamıştır. Kullandığı arabanın akıbeti de anlaşılamamıştır. Cevdet’in arabasını
yıllar sonra kardeşi Mehmet
(Yıldırım) Hille’de görmüştür.
Plakasının Musul olarak değiştirilen arabayı renginden tanıyan Mehmet, sahibinin Arap
kökenli bir asker olduğunu öğrenmiştir.

kalmıştır. Bu asil Türkmen evladı ailesine ve çocuklarına doyamadan şehit edilmiştir. Ebu
Greb Cezaevinde iken dünyaya
gelen oğlu Cüneyt’in ve geride
bıraktığı eşi ve kızlarının çektiği sıkıntılar büyük olmuştur.
Büyük fedakârlıklarla ve sıkıntılar
çekerek çocuklarını yetiştiren
eşi Samiye Hanım Kerkük’te 6
Aralık 2017 tarihinde hakkın
rahmetine kavuşmuştur. Türkmen davasının büyük ve aziz
şehidi olan Cevdet Avcı’yı rahmet ve özlemle anarken, vefatına kadar eşi Cevdet için göz
yaşı döken Samiye Hanım’ın
da cennet mekân olmasını
yüce Allah’tan niyaz ederim.
Çocukları Şenay, Ülkü, Cumbut
ve Cüneyt’e de sabır ve metanet dilerim.

Türkmenlerin ilk basın şehidi sayılan Cevdet Avcı, büyük bir haksızlığa ve zulme maruz kalmıştır. Yargılanmadan, suçunun
ne olduğu bilinmeden, nerede
ne zaman ve nasıl öldürüldüğü, nereye gömüldüğü meçhul
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Şehit Liderimizle Anılarım
Ahmet TÜRKER
Irak devleti kurulduğu günden bugüne kadar, orada yüzyıllardır
Türkmeneli olarak adlandırılan
bölgede yaşayan Türkmenleri,
oradan koparmak için sistemli
bir şekilde yok etme politikası
yürütülmektedir. Bu politikanın bir sonucu olarak; Türkmenler çeşitli katliamlara uğramakta, sudan bahanelerle
idam edilmekte veya uzun yıllar hapishanelerde işkenceler
altında tutulmaya zorlanmaktadırlar. Bu şekildeki yok etme
politikası nedeniyle Irak’taki
Türkmen toplumu, kendisini
bir hedef altında toplayan ve
haklarını savunan lider kadroya sahip olamamıştır. Nitekim
Türkmeneli’nde 1924, 1946,
1959 ve 1991 yıllarında katliamlar yapılmış; değişik yıllarda birçok masum Türkmen’in
suçsuz yere hayatına son verilmiştir. Bu cümleden olarak
1980 yılında Türkmen liderlerden Türkmen Kardeşlik Ocağı
Başkanı emekli Tuğgeneral
Abdullah Abdurrahman, Dr.
Rıza Demirci, Doç. Dr. Necdet
Koçak ve iş adamı Adil Şerif
idam edilmiştir. Gerçi Dr. Rıza
Demirci idam edilmemiş; meşhur Ebu Garip Hapishanesinde herhalde işkence sırasında
hayatını kaybetmiş, cenazesi
ailesine teslim edilmemiştir1.
1
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Suphi Saatçi, “Tanrı Dağlarında Dolaşan Ruh Dr. Rıza Demirci”, Kardaşlık
Dergisi, sayı 68, Ekim-Aralık 2015, İstanbul, s. 24-25.

Yukarıda adı geçen şehitlerin ilk
üçü ile olan anılarımı burada
Kardeşlik Dergisi okuyucuları
ile paylaşmak isterim. Bunlar
gerçekten lider kişiler idiler;
bilgili ve milletin derdini kendilerine dert edinen, tevazu
sahibi, büyükle büyük olan,
küçükle küçük olan kişiler idiler. Milletin gönlünde taht kuran, sevilen ve sayılan önderler idiler.
Bu liderlerden sayın Dr. Rıza Demirci ile 1969 yılında tanışma
fırsatı buldum. Dr. Demirci bir
ara Irak’ta Orman Genel Müdürlüğü görevini vekâleten
yürüttü, daha sonra aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanı
olarak görev yaptı ve en sonda
Bağdat’ta Ormancılık Araştırma Enstitüsü müdürü görevini
yerine getirdi.
Ben liseden sonra 1969-1972 yılları arasında Kerkük’te Orman
Müdürlüğünde işçi kadrosunda kâtip olarak çalıştım. Zaman zaman görev nedeniyle
başkent Bağdat’a gittiğimde,
Dr. Rıza Demirci ile görüşürdüm. Bu görüşmeler sırasında
Dr. Demirci beni sürekli yüksek
tahsil yapmak için teşvik ediyordu. Nihayet 1972 yılında
Anavatan Türkiye’de yüksek
tahsilimi yapmaya karar verdim. Ağabeyim Sabri Türker ile
birlikte Dr. Demirci’yi Orman
Genel Müdürlüğünde maka-

mında ziyaret ettik ve yüksek
tahsilimi yapmak üzere yarın
Türkiye’ye gideceğimi kendisine söyledim. Dr. Demirci bugün akşam Türkmen Kardeşlik
Ocağına gel, sana Türkiye’de
işlerine yardımcı olacak arkadaşlara mektup vereyim dedi.
Ben ve ağabeyim ile buradan
ayrıldık, Bağdat’ta Reşit Caddesinde Orosdi-Back mağazasına alışveriş yapmak üzere
gittik. Sözü edilen Mağazada
tesadüfen rahmetli Doç. Dr.
Necdet Koçak ile karşılaştık.
Ağabeyim beni Doç. Koçak
ile tanıştırdı; yarın Türkiye’ye
okumak için gideceğimi kendisine söyledim. Doç. Koçak tren
istasyonuna geleceğini; istasyonda beni, Türkiye’de tahsil
yapan, tatil için Irak’ta bulunan ve yarın tekrar Türkiye’ye
dönecek olan bir Kerküklü arkadaşla tanıştıracağını söyledi.
Aynı gün akşamı ağabeyimle
birlikte Türkmen Kardeşlik
Ocağına gittik. Burada rahmetli Dr. Rıza Demirci bana
Ankara’daki işlerimde yardımcı olmak üzere iki Kerküklü
arkadaşına mektup verdi. Bu
arada Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı emekli Tuğgeneral
Abdullah Abdurrahman beni
uğurlamak için yarın tren istasyona geleceğini söyledi.
Ertesi gün Bağdat’ta kaldığımız
otelden bir taksiyle tren istasyonuna gittik. Takside annem
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ve ağabeyimle birlikte, 1980
yılında şehit edilen rahmetli Halit Akkoyunlu da vardı.
Rahmetli Akkoyunlu o dönem
Bağdat’ta Irak ordusunda
askeri mühendis olarak çalışıyordu ve bekâr olduğu için
kaldığımız otelde kalıyordu.
Tren istasyonuna vardıktan
bir süre sonra rahmetli Doç.
Dr. Necdet Koçak geldi. Doç.
Koçak bana Ankara’da işlerime yardımcı olmak üzere Kerküklü bir arkadaşına mektup
verdi. Ayrıca Doç. Koçak beni
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okuyan Kerküklü
hemşerim Yıldırım Hasanizade
ile tanıştırdı. Bu arada Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı
emekli Tuğgeneral Abdullah
Abdurrahman da geldi.
Kalkmak üzere olan tren düdük
çalınca, ben uğurlamaya gelenlerle sarılıp, Allah’a ısmarladık deme sırasında, annem
kendisini tutamayıp ağlamaya
başladı. Uğurlamaya gelenler
arasında duran rahmetli Halit
Akkoyunlu Anneme dönüp,
teyze sen niye Ahmet için ağlıyorsun? Ahmet Türkiye’ye
gidiyor, kurtuluyor; biz burada
kalıyoruz, sen esas bizim için
ağla dedi. Rahmetli Akkoyunlu, sanki sekiz yıl sonra şehit
olacağı içine doğmuş ve onun
için Annemden böyle bir istekte bulunmuştu.
Anavatan Türkiye’ye geldikten
sonra, Ankara’da altı aylık
Türkçe kursuna devam ettim
ve üniversiteye hazırlık yaptım. Ben Kerkük’te Orman
Müdürlüğünde kâtip olarak
çalıştığım için; kendi isteğimle
Orman Fakültesinde okudum.
Öğrenciliğim sırasında Irak’a
gittiğimde mutlaka rahmetli Dr. Rıza Demirci’ye uğrar,
kendisiyle uzun uzun konuşurdum. Dr. Demirci kendisi de
Orman Fakültesi mezunu ve

aynı Fakültede doktora yaptığı
için; bana dersleri, hocaları ve
yeni kitap çıkıp çıkmadığını sorardı. Ben Fakültede yeni çıkan
ve kendisinde bulunmayan
iki adet kitabı alıp, o dönem
Ankara’da bulunan kardeşi
Vehbi Demirci eliyle kendisine
ulaştırdım.
Fakülteden mezun olduktan sonra Irak’a döndüm. O dönemde
Irak’taki Baas Partisi yönetimi, Kerkük’ü Araplaştırma
politikası gereği, Türkmen
memurların Kerkük’e tayinini
yapmıyordu. Kerkük’e Irak’ın
güneyinden getirttirilen Araplar yerleştiriliyordu. Ben bu
nedenle Türkiye’de bir süre
daha kalıp doktora yapmaya
karar verdim. Dr. Rıza Demirci
ile görüştüm; kendisine doktora yapma niyetimin olduğunu ve bu konuyu Fakültedeki
hocalarımla da görüştüğümü
söyledim. Dr. Demirci her zaman beni okumaya teşvik ettiği gibi, eğer imkânın varsa
doktora yap dedi. Ek olarak Dr.
Demirci, bu dönem Kerkük’te
tayinini yapmayacaklar, Irak’ın
güneyinde çalışacağına, en iyisi İstanbul’da doktoranı yap,
doktorayı tamamladıktan sonra Irak’a döner üniversitede
çalışırsın dedi. Fakat İstanbul
Üniversitesi, Orman Fakültesinde doktoramı tamamlayana kadar, Irak’ta 1980 yılında
Türkmen liderler başta olmak
üzere birçok hemşerim idam
edildi. Ardından sekiz yıl süren
Irak- İran savaşı başladı. Ben
artık o dönemde Irak’a dönme
imkânının olmadığı Kanaat’ına
vardım. Bu esnada doktoramı
tamamladım ve T.C. vatandaşlığına geçtim; ardından üniversiteye intisap ettim.
Yukarıda kısaca 1980 yılında
Irak’ta hayatlarına haksız yere
son verilen Türkmen liderleri;
Türkmen Kardeşlik Ocağı Baş-

kanı emekli Tuğgeneral Abdullah Abdurrahman, Dr. Rıza Demirci ve Doç. Dr. Necdet Koçak
ile anılarımı açıklamaya çalıştım. Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, bu şehitler gerçek
lider idiler. Türkmenlerin geleceğinin eğitime bağlı olduğuna
inanmışlardır. Nitekim Anavatan Türkiye’de okumak isteyen
bana gösterdikleri yakın ilgi
bu inancın bir belirtisidir. Ayrıca bu ilgi ancak millete olan
sevgiyle açıklanabilir. Bu ilgiyi gösterilirken hiçbir karşılık
beklememekte ve bundan bir
çıkarları da bulunmamakta idi.
Bu liderler Türkmen halkının
gelişmesi ve haklarını alabilmesi ancak, halkın fertlerinin
eğitimiyle ve her sahada iyi
yetişmiş insanlarla mümkün
olabileceğine inanmakta idiler.
Nitekim 1960’larda Türkmen
Kardeşlik Ocağı, Bağdat’ta
okuyan ancak mali imkânı yetersiz olan Türkmen öğrencileri için yurt bile açmıştır.
Türkmenlerin tüm haklarına kavuşması ve Irak’ta birinci sınıf
vatandaş olarak yaşayabilmesi, ancak yukarıda adları geçen liderlerin davranışlarına
benzer davranışlarda bulunan
liderlerle mümkün olabilecektir. Ayrıca Irak’ta yaşayan
Türkmenlerin
yetiştirdikleri
liderlerine sahip çıkmaları ve
bunların kolay kolay harcanmalarını engellemeleri gerekir.
Zira liderler kolay yetişmez.
Tarih boyunca milletler sahip
oldukları liderleri sayesinde
haklarına kavuşmuşlardır.
Son olarak; başta şehit liderlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle yâd
ediyor, Yüce Tanrıya el açıp
ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylemesini diliyorum.
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KƏRKÜKNAMƏ (KERKÜKNAME)

Dedim bircə kərə Təbrizi görəm
Gördüm bu həsrətim sona yetmədi
Gülüstan bağından bir çiçək dərəm
Dərdim içimdəki qürbət bitmədi
Kərkük’ə boylandım vüsalı görüm
Gördüyüm bu vüsal hicrana döndü
İstədim birləşək əlimi verdim
Düşmənlər od tökdü günəşim söndü
Cəlladlar əlində bir dutsaq kimi
İnləyib sızlayan gözəl Kərkük’üm
Heç kimsə anlamaz desəm dərdimi
Başımın daşını mən hara töküm?
Əllərim uzalı qalıbdır sənə
Anadan ayrılan bir yavru kimi
Vətəndən həsrətlə baxır vətənə
Kərküküm bir parça alov dilimi
Niyə qan içində üzür bu millət?
İlahi hardasan? Niyə görmürsən?
Çəkilməz heç yerdə bu qədər zillət
Niyə səsimizə bir səs vermirsən?

Təbrizim yad əldə qolu qandallı
Səsi də kəsilib danışa bilmir
Kərkük’ün yolları qanlı-qadalı
Heç kimsə gözünün yaşnı silmir
Ürəyim dayandı dilim tutuldu
Gözümü kôr qoydu namərd hiyləsi
Halal çörəyimə zəhər qatıldı
Ucaldı göylərə Haqqın naləsi
Gözünü qan tutub zalım düşmənin
Axıdır qanımı sellər yerinə
Kərkük’süz yarısı yox ürəyimin
Düşmənlər yaranı vurdu dərinə
Kərkük’ün bağrına basılan dağdan
Bir vaxt düşmənin də bağrı alışar
Türklüyüm birləşib TURAN olarsa
Bir anda keçilməz dağları aşar

Haciyeva QALİBƏ
28
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TÜRKMƏNƏM
Türkmənəm
Qolu bağlı Türk mənəm
Kərkük baba yurdumdur
Tərk etmərəm Türkmənəm
Türkmənəm
Qəlbi dağlı Türkmənəm,
Kərkük’üm yad əllərdə
Qanı axan Türk mənəm.
Hanı mənim öz Yurdum?
Qəlbi dağlı köz Yurdum.
Kərkük’üm yaman gündə
Dağılıbdı söz Yurdum
Ocağımı dağıdan
Aman olmaz yağıdan
Batıda batan günəş
Daha çıxmaz Doğudan?
Qar alar
Yollarımı qar alar
Biz Kərkük’ü unutsaq
Bu Vətən kimə qalar?
İstərəm
Kərkük’ə yol istərəm,
Yurdum düşmən əlində
Dərd əkib, dərd dərərəm.
Aylar, illər dolandı,
Ürəyim odda yandı,
Gəlməyə ümidim yox,
Kərkükün yolu qandı.
Varım, yoxum talanır,
Dərd üstə dərd qalanır,
Kərküküm qan ağlayır,
Dərd başıma dolanır.
Harda qaldı?
Kərküküm harda qaldı?
Düşmənə bel bağladım,
Çəkilməz dərdə saldı.

Əlim qolum bağlıdı,
Sinəm çarpaz dağlıdı,
Kərkükə gedən yolum,
Açılmayır, bağlıdı.
Sən məni,
Gəl incitmə sən məni,
Bayramda göndərəydim,
Kərkükümə səməni!
İraqdayaım,
Kərkükdən iraqdayım,
Haraya yol alsam da,
Sonunda İraqdayım!
İrağam,
Sizdən uzaq, irağam,
Yaşadığım qürbət el,
Kərkükümdən irağam.
İraq sizdən,
Dərd-bəla iraq sizdən,
Yolumu kəssələr də,
Düşmərəm iraq sizdən.
İraq sizdən,
Qar yağıb, aşıb dizdən,
Yolumu kəsib tufan,
Düşmüşəm iraq sizdən.
Ürəyim, canım Kərkük,
Canımda qanım Kərkük.
Kaş ki, sənin yolunda,
Alışım, yanım Kərkük!
İraqdayım,
Sizlərdən iraqdayım
Naxçıvan’da olsam da
Könlümlə İraq’dayım

Haciyeva QALİBƏ
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Kapak Şiirleri
Mehmet Ömer KAZANCI
Kısa denmeyecek kadar bir süredir, matbaacılık ile
yayıncılığın yaygınlaştığı Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde basılan kitaplardan göz
geçiriyor ve bize, Irak Türkmenlerine ait olanlarını, incelemeye, irdelemeye çalışıyorum. Amacım
Türkmen yazarlarının o dönemlerde kültürümüze
sunmuş oldukları katkıların boyutlarını belirlemekle birlikte, dünya görüşlerine, düşünüş tarzlarına ve olup biten olaylar karşısındaki tutumlarına
vakıf olmaktır. Zira o dönemler, Türkmenler için
kritik bir dönem, bir ara dönemi, bir dönüşüm dönemidir. Osmanlı imparatorluğu zor durumlardan

geçmekte ve ufukta, kökten değişimlerin ön belirtileri gözükmektedir.
Matbaacılık Osmanlı topraklarında, Avrupa ülkelerine kıyasen çok geç başlamıştır. İlk matbaa 1514
yılında Roma’da kurulmuşsa da, İstanbul’a, önceden gayri Müslim azınlıklar tarafından getirilmiştir. Daha sonra Paris’e büyükelçi olarak giden
Çelebi Mehmet Efendi’nin yanında bulunan oğlu
Sait Çelebi, Fransa’da kaldığı sıralarda matbaacılığa karşı büyük bir ilgi duymuştur. Kendisiyle
aynı heyecanı paylaşan diğer isim İbrahim Müteferrika olmuştur. İlk Türk matbaasının gerçek
anlamda kurucusu olarak bilinen İbrahim Müteferrika, Sait Çelebi ile el birliği ederek İstanbul’da
bir matbaa kurmak için, gelenekçilerin engel olmaya çalışmalarına rağmen, başarı sağlayabilmiş
ve 5 Temmuz 1727’de Padişah’ın fermanı ile ilk
Türk matbaasının kurulmasına ve Türkçe kitap
basılmasına -dini eserler hariç- izin verilmiştir. İlk
Türkçe kitap 1729’da basılmıştır. Daha sonra diğer
matbaalar da Osmanlı topraklarına girmiştir. İlk
Türkçe kitabın basılış tarihinden (1729), Tanzimat
Edebiyatı’nın başlangıç tarihine (1859) kadar geçen 130 yıl içerisinde, basılan kitapların sayısı pek
fazla olmamıştır. Türk basının esas büyük gelişimi
gazetecilikte kendini göstermiştir. Bunun asıl nedeni, gazetenin, kitaba oranla, ticarî açıdan, daha
kazançlı bir ürün niteliğinde olmasından ileri gelmesidir.1
Irak topraklarına devlet tarafından giren ilk matbaa
ise, Mithat Paşa’nın 1869 yılında Bağdat’a vali
olarak atanırken, beraberinde getirmiş olduğu
matbaadır. Bu matbaada, Irak’ta ilk gazete olarak bilinen Zevra gazetesi, aynı tarihte basılmaya
başlamıştır2. Oysa Kerkük’te ilk kurulan vilayet
1
2
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Haleh Estekanchı (2014) Türk ve Fars Edebiyatlarının Modernleşmesi Süreci: Benzerlikler ve Etkileşimler, Doktora tezi.
İstanbul Üniversitesi.
Nusret Merdan (2010) Es-sahafüt-üt Türkmaniyye fi El-Irak Biyne
Karneyn 1911-2006, Kerkük Vakfı, Yaylacık Matbaacılık, İstanbul.
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matbaasının tarihi (1296 H. / 1879 M) yıla dayanır. Ancak bu matbaa uzun ömürlü olmamış, iki yıl
kadar bir süre çalıştırıldıktan sonra, bir söylentiye
göre ihmale edilmiş, bir diğerine göre Musul şehrine götürülmüştür. Bundan sonra kurulan Sanayi
Mektebi Matbaası şehrin kültürel etkiliklerinde
daha aktif bir rol oynamıştır. Havadis gazetesi,
Maarif ve Kevkeb-i Maarif dergileriyle bazı kitaplar, bu matbaada basılmıştır3.
Gerek Sanayi Mektebi matbaasından gerekse de o
dönemin diğer matbaalarından çıkan Türkçe kitapların, özellikle de edebiyat kitaplarının birçoğunda bir olgu, bir gelenek vardır, dikkatlerden,
gözlerden kaçmayan. Basılan kitapların kapağına,
kapağına değilse, ilk sayfasında yazarın ve kitabın adıyla birlikte bir parçacık şiirin yerleştirilmesi geleneği. Neden kaynaklanır bu gelenek, neyi
amaçlar, asil hedef nedir bu şiirlerden. Neden
bugünümüzde yayımlanan kitaplarda bu geleneği
göremiyoruz.
Elimiz altında bulunan eserlerin kapağında saptanan
şiirlere baktığımızda, amaçlarının eserden esere
değişik olduğunu görüyoruz.
Kerküklü Mahmut Nedim “Nazlı Yurt”4 şiir kitabının
hemen başlığının altında şu mısraları düşürmüştür:
Bir de görsem seni ölsem, o zaman nazlı vatan
Kuru bir yaprağın olsun bana isterse kefen
Vatana karşı derin bir sevginin ifadesini içeren bu
mısralar, kitabın kapsadığı şiirlerin özü özeti gibidir. Mahmut Nedim ömrünü, mavzeri ellerinde
cepheden cepheye koşan, vatanı savunan bir erbir subay olarak geçirmiştir. Bir ara Osmanlı döneminde, daha sonraları kurtuluş savaşı sıralarında
değişik cephelerde verdiği emekten dolayı istiklal
madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Vatan, bayrak,
özgürlük, kurtuluş, bu mücadeleci insanın tek bildiği, tanıdığı adreslerdir. Dolayısıyla “Nazlı Yurt”
kitabından önce yayımlamış olduğu “Enin”5 adlı
kitabının ilk sayfasına şu dörtlüğü yerleştirmesi
tesadüf değil, bir bilinç işidir denebilir:

Türk bayrağının husufa mail etmesi, bütün dünyanın karanlıklara boğulması anlamını dile getiren bu dörtlükten sonra kitapta yer alan şiirler, kurtuluş savaşından sonra misak-ı milliye
dışında kalması kesinleşen şairin doğum yeri
Kerkük’e ve hatta tüm Irak’ın İngilizler tarafından işgalini kınayarak, duyduğu acı ve ıstırabı
heyecanla ifade etmektedir” 6. Demek ki şair,
kapaklarına tespit etmiş olduğu mısralarla, kitaplarının içerdiği konulara, okurları cezp etmek için, çok kısa, ancak çok anlamlı göndermeler yapmıştır.

Mahk’um-î zalâm olur avâlim
Olsan azcık husufa mail
Garbin değil ihtirası olmaz
Dünya bile i’tilalına hail

Bu tutum o dönem için çok önemli sayılabilecek bir
tutumdu. Zira milli duyguların yeniden canlanması dönemi, milletin yeniden toparlanması dönemi,
yeniden öze dönüş dönemidir. Millet, memleket,
toprak temalarının işlendiği şiirler aranmakta,
rağbet görmektedir. Bunun bir örneğini Türk edebiyatında milli şair olarak tanınan Mehmet Emin

3
4
5

Ata Terzibaşı (2005), Kerkük’te Matbuat Tarihi, Kerkük Vakfı
yayınları: Nu; 14. Yaylacık Matbaacılık. İstanbul.
Kerküklü Mahmut Nedim (1925-1926), Nazlı Yurt. Kocaeli
matbaası. Türkiye.
Kerkük Mahmut Nedim (1340/ 1925) Kangırı matbaası. Türkiye

6

Ata Terzibaşı (2013), Kerkük Şairleri. Kitap 2, s: 339-349,
İstanbul
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adıyla kitabın adı yanında şu mısralar yer almaktadır:
Verdim ateş dillere suz-î dil avareden
Eyledim icat bin yangın bir ateş-pareden
Bu mısralardan ilk çıkarılabilecek şey, şair, kalemimi
överek “ tek bir kıvılcımdan, yani elindeki kalemden, binlerce yangın, binlerce ürün icat etme”
yeteneğine sahip olmasıdır. Bu iddia, kuşkusuz ki,
şairin kendine güvendiğini, hatta mağrur olduğunu göstermektedir.

Yurdakul’un “Ey Türk Uyan”7 şiir kitabında da görmekteyiz. 1914 yılında ilk baskısı Arap alfabesiyle
yapılan kitabın ilk sayfasında verilen dörtlük, içeriğinin niteliğini ortaya koymaktadır.
Ey Türk ırkı, ey demir ve ateşin evladı
Ey binlerce yurt kuran, ey yüzlerce taç giyen
Ey dünyaya efendi olmak için doğan sen
Tanrı senin alnına bir kara baht yazmadı
Ancak bu dörtlük daha sonraki Latin harfli baskılarda yanlış olarak “Ey Türk Uyan” şiirinin başlangıcı
sayılmıştır.8
1913’te Musul milletvekilliği yapan Mehmet Emin
Yurdakul, ömrü boyunca bu dörtlüğe yansıttığı
inançtan kılcana taviz vermemiştir. Türk milletinin
yüceliğine, demir ve ateşin evladı olduğuna, Tanrının onu sevdiğine inanmıştır. Günümüze kadar
Türklük adına etkinliklerini sürdüren Türk Ocaklarını kurmuş, gazetecilik, dergicilik yapmış, Türk
milletine övgüler, sevgiler içeren yazılar, şiirler
yazmıştır. Bu yüzden Millet Şairi olarak adlandırılmıştır9.
Muallim Naci’nin de yayımladığı 17 eser arasında
“Ateş-pare”10 ilk şiir kitabıdır. Değişik konuların
işlendiği bu kitapta yer alan şiirlerin bir kısmı halk
edebiyatına çok yakın bir yöntemle yazılmışsa
da divan edebiyatında kullanılan dilden fazlaca
kurtulamamıştır. Kitabın birinci sayfasında şairin
7

Mehmet Emin Yurdakul (1330/ 1914) Ey Türk Uyan. Matbaayı
Hayrıyye ve Şurakası. İstanbul.
8 Bkz: Mehmet Emin Yurdakul’un Eserleri. Türk Tarih Kurumu
basımevi, 1969.
9 İbrahim Sarı (2017) Türk Gençliğine: M. Emin Yurdakul Şiirleri. Nokta E-Book Yayınevi, Antalya. Türkiye
10 Muallim Naci (1301/1883) Ateş-pare. Mahran matbaası.
İstanbul.
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Muallim Naci gerçekten mağrur muydu? Türk edebiyatında, bu ve benzeri mısraları örnek gösterilerek, Muallim Naci’nin mağrur olup olmadığı,
Tanzimat döneminden günümüze kadar gelen bir
tartışmanın söz konusudur11.
Muallim Naci (1850 – 1893) 43 yıllık kısa ömrünü
kalemine adayarak geçirmiştir. Çok nadide denecek eserlere imza atmıştır. Bunların müjdesini ilk
şiir kitabı olan “Ateş-pare” kitabının kapağındaki
mısralarla vermiş ve “Lügat-ı Naci / 1891” ile sona
erdirmiştir.
Muallim Naci’nin ömrü izin verseydi, yani kaderi müsaade etseydi, kim bilir belki, o seyyal kalemi,
daha kaç eserin gün ışığı görmesine veya kendi
deyimiyle “icat” olmasına haberci olacaktı. Kim
bilir.
Muallim Naci’nin yukarıda gösterdiğimiz mısralarda,
dolaylı olsa da kendini beğenmişlik ifadesi yerine,
diğer yazarlar yayımladıkları kitaplarının kapağına
alçakgönüllülüklerini sergileyen mısralar yerleştirmişlerdir. Bunun bir örneğini Kerküklü Ahmet
Ziyaeddin’in “Mecmuam”12 kitabının kapağında
görmekteyiz:
Mu’terifim ki yoktur telife iktidarım
Ama ki, şevki hizmet selp etti ihtiyarım
Elbette zikri namı mucip olur kalırsa
İhvanıma şu defter murana yadigârım
Birkaç esere beceriyle imzasını atan Ahmet Ziyaeddin
bu dörtlükte, yine de “telife iktidarı olmadığını”
söylemektedir. Bu, kuşkusuz ki, büyük bir alçakgönüllülük, büyük bir tevazuluk göstergesidir. Ama
neden “telife iktidarı” olmadan yine de “telife teşebbüs” etmiştir. Çünkü amacı “ hizmet vermektir”. Eserde dil yanlışlıkları ve düzeltmeleri söz
11 Mesut Tekşan (2018) Muallim Naci: Şair, Eleştirmen ve Dilci.
(internet)
12 Kerküklü Ahmet Ziyaeddin (1901) Mecmuam, Kitapçı Arakel
Matbaası, İstanbul.
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konusu olduğuna göre verilen bu hizmet, büyük
olmuştur. Yazarının adını kalıcılığa kavuşturmuştur13.
Oysa diğer yazarlar eserlerinin kapağına şiir düşürürlerken, eserlerinin içeriğini betimlemek veya künyesini belirlemek amacını gütmüşlerdir. Kerkük
Sanayi Mektebi matbaasında üç eserini bastıran
Nesimi-zade Hulusi-î Betlisi’nin, bu eserlerinden
ikisinin kapağında saptanan şiirlerde bu gerçeği
görüyoruz. “Miftah-ı Hakikat”14 adlı kitabın kapağında şu dörtlük yer almaktadır:
Şiirimin çok yerleri bâdi istiskal olur
İptidası ehline minhec istihlal olur
Ortası bir genç için düstur istimal olur
İntihası başka bir mizan istikbal olur.
Şair bu dörtlük yoluyla okurlarına, kitabının içerdiği
Miftah-ı Hakikat adlı uzun şiir hakkında bilgiler
vermeye çalışmaktadır. Önceden şiirin kimi yerlerinde soğukluk/zaaf olabileceğini veya zorlukla sindirilebileceğini bildirdikten sonra, şiirin ilk
mısralarının konuya giriş teşkil ettiğini, ortasının
gençleri yönlendirme açısından önemli öğütler içerdiğini ve son bölümünde geleceğe dair
kimi düşüncelere yer verildiğini duyurmaktadır.
“Miftah-ı Hakikat” şiirini titizlikle okuyanların,
şiirin böylesi üç bölümden oluştuğu gözlerinden
kaçamaz.
Nesimi-zade Hulûsi-i Bitlisi’nin “Matem”15 eserinin
kapağındaki şiir ise şöyledir:
Matemim bir yadigâr-ı hamadır enzar için
Maksad-î aksa, eser terk eylemektir yar için
Yar için matem, fakat matem değil ağyar için
Matem, amma kenz-i ibrettir Ulü-l Ebsar için
“Matem” kitabı, adından da anlaşıldığı üzere, mersiyeler içeren bir şiir kitabıdır. Bunların başında,
on altı yaşında iken vereme tutularak vefat eden
şairin kardeşi ile bir yıl sonra vefat eden annesi
için yazmış olduğu şiirler bulunmaktadır. Kitabı
yayımlamaktan neyi amaçladığını, sair, kitabın
kapağına yerleştirdiği dörtlükte açığa vurmaya
çalışmıştır. “Amacı, o sevdiği insanlar için bir eser
tek etmektir. Bu eser, basiret sahiplerinin işine
gelen bir eserdir. Çünkü en sevdiklerimiz bile bize
13 Mehmet Ömer Kazancı (2018) Bir Kerküklünün Galatat
Sözlüğü: Ahmet Ziyaeddin’in Mecmuam Eseri. Kardaşlık,
yıl:20, sayı 77, Ocak-Mart.
14 Nesimi-Zade Hulusi-i Bitlisi (1329/ 1914) Miftah-ı Hakikat,
Kerkük Sanayi Mektebi Matbaası, Kerkük
15 Nesimi-zade Hulusi-i Bitlisi (1329/1914) Matem, Kerkük
Sanayi Mektebi Matbaası, Kerkük.

kalmaz gibi ibret dersleri vermektedir. Buna ağyarlar/acemiler / cahiller inanamazlar, dolayısıyla
bu matem/ bu kitap / ağyarlar için yazılmamıştır.”
Kısacası sair, kitabının kapağındaki şiiriyle kime
hitap ettiğini, kimin için kitabını yazdığını ima etmektedir.
Merdan-zade Mehmet Necip Türkmen edebiyatından az tanınan şairlerden biridir. Tek bir eseri
vardır. Bu da bir şiir kitabıdır. “Meftun Gönül”16
adındadır. Kitapta sanat açısından fazlaca önemsenecek şiirlere rastlamıyoruz. Biz değil, şairin
kendisi, bunu, kitabın ön kapağına yazmış olduğu
bu mısralarda okurlarından af dileyerek bildiriyor:
Medar-î af olur elbet hatası Kalbi Meftun’un
Kitab-ı nazm-’ı şiirin böyledir ahkâm-î kanunu
Kitabın ilk sayfasında yer verdiği diğer bir dörtlükte
şair, okurları, ne kadar acı konular kapsamış olsa
da, “Meftun Gönül”ü “dinleyen başladı feryada o
Meftun Gönül” diyerek okumaya çağırmaktadır.
Dinleyin başladı feryada o “Meftun Gönül”
Pür safadır kalb-i na-şada o “Meftun Gönül”
Bülbülün nağmesi bir gül mevsiminde, hâlbuki
Her zaman giryeye âmâde o “Meftun Gönül”
Kapak şiirlerinden yukarıda verdiğimiz örmeklere
eklenebilecek yüzlerce örnekler vardır. Bu, Osmanlı topraklarında matbaacılığın yerleşmesiyle
yayıncılığın yaygınlaşmaya başladığı günlerinden,
kabul gören bir gelenek haline gelmiş ve alıp yürümüştür. Bu geleneği daha önceki eserlerde,
özellikle de el-yazması divanlarda görmemekteyiz. Ancak günümüzde basılan kitaplarda, bazen
farklı örneklerine rastladığımızı burada söylemeden geçmeyelim. Günümüzde basılan kitapların
birçoğunun, ön kapağında değil, arka kapağında,
kitabı kısaca tanıtan bir yazı veya kitabın içeriğinden alınan kısa bir paragrafa rastlıyoruz. Bazen
de yazarın yaşam öyküsüyle çalışmaları hakkında
satır başı bilgiler verildiğini görüyoruz. Bu bilgilere bazen yazarın poz almış olduğu bir fotoğrafı
da ekleniyor. Oysa çok erken çıkan kitaplarda, ne
yazık ki, fotoğraf yok gibidir, varsa da kapakta değil, içeride ilk sayfalardadır. Teknoloji geliştikçe,
insanların zevkleri de gelişiyor, değişiyor ve bu değişim hayatımızın her yönüne yansıdığı gibi, çıkarmış olduğumuz kitaplarda da kendini gösteriyor.
16 Merdan-zade Mehmet Necip (1927) Meftun Gönül. İkdam
matbaası. İstanbul
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Azeri Çeşnili
Kerkük Türküleri
Osman OĞUZ
Köklü bir musiki geleneği ile yoğrulan Türkmeneli
bölgesi, kendine özgü halk ezgileri ile Türk dünyasında ilgi çeken zengin bir repertuara sahiptir.
Türkmeneli coğrafyasındaki kırsal yerleşmelerden
başka, Kerkük Erbil, Tuzhurmatu ve Telafer gibi
esas şehir merkezleri halk ezgileri bakımından
çeşitlilik gösterir. Özellikle Türkmeneli bölgesinin
başkenti sayılan Kerkük, gazel, hoyrat, divan, Ka-

rabağı gibi uzun hava çeşitleri yanında kırık hava
denilen türkülerle de Türk dünyasının ilgisini çeken önemli bir merkezdir.
Kerkük’ün ünlü halk sanatçısı Reşit Küle Rıza ve İzzettin Nimet gibi usta okuyucuların zengin repertuarlarında Kerkük türküleri yanında Azerî çeşnili
havalar da vardır. Küle Rıza’nın okuduğu Karabağı
(Karabağî) adlı Segâh uzun havanın Azerbaycan ile
ilişkisinin, özel bir araştırma ile tetkiki ve analizi
yapılmalıdır. Diğer yandan Azerbaycan’da yaygın
olan Karabağ Şikestesi, başkaca yaygın olan ezgi
biçimleri ile benzerlik veya ayrılıklar müzikologlar
tarafından henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.
Yine bu sanatçının seslendirdiği:
Bahar kapı zarınnan (zarından)
Gözün kesmez yarınnan (yârinden)
Bizim oğlan istiri (istiyor)
Sizin bahçe barınnan (barından)
Ay balam eğlene
O damda duran oğlana
Yazığın gelsin ey nene
Bu menim kimin civana
Veya:
Öleydim Allah öleydim
Bir de yarı göreydim
Ceyran (ceylan) men öllem
Bağlantılı (Nakaratlı) türküler Azerbaycan dolaylarının rengini taşır.
Küzecioğlu ve Azerî Türküler
Kerkük hoyrat ve türkülerinin usta okuyucusu Abdülvahit Küzecioğlu (1924-2007), Azerî çeşnili türküleri seslendirmede büyük başarı göstermiştir.
Azerî türkülerinden seçmeler yapan Küzecioğlu,
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seçtiği parçaları Türkmenlerin ağız ve musiki zevkine daha da yakınlaştırarak okumuştur. Böylece
halkın beğenisini kazanan Azerî çeşnili türküler,
Irak Türkmenleri ile Azerbaycan ve İran Türkleri
arasındaki sevgi bağlarını daha da ileri düzeye götürmüştür.
Güçlü sanat yorumu ile Küzecioğlu Türkmen entelektüel kesiminin gönlünü de okşayan geniş bir
kütleye hitap ederdi. Tanınmış Müzikolog Mehmet Özbek’in de işaret ettiği gibi “Irak Türkmen
müziğinin gerçek örnekleri onun dilinde daha
müzikal bir biçime ulaşmıştır. Türkiye ve Azerbaycan radyolarından dinleyip beğendiği ve
Bağdat Radyosu’nda okuduğu türküler üzerinde
öyle güzel ezgisel buluşları vardı ki her biri Türkmen halk müziğinin orijinal eserleriymiş gibi dinlenmiştir.”
Türkmen şair ve yazarlarının da takdir ve beğenisini
kazanan Küzecioğlu, onların şiir ve yazılarında
tebcil edilmiştir. Bağdat Radyosu Türkmence Kısmının ilk açılışı Abdülvahit Küzecioğlu’nun büyüleyici sesiyle gerçekleşmişti. Bunun üzerine aynı
zamanda makamşinas olan Kerküklü divan şairi
Mehmet Sadık (öl. 1966), ses sanatçıları üzerine
yazdığı bir manzumede Küzecioğlu için aşağıdaki
iki güzel beyti söylemişti:
Abdülvahit Küzeci’nin var sesinde tesirat
Okudukça nağmesi aşk ehline verir hayat
Okusaydı bu güzel sesle bugün bir neva
Nağmesinden hastalar bulurdu çok şifa
Kerküklü şair Esat Naip (1897-1992) “Güz” başlıklı
şiirinde Küzecioğlu’nun okuduğu Azerî türküsüne
işaret ederek, ondan etkilendiğini dile getirmiştir.
Şiirin son kıtası şöyledir:
Neşelenir bağ bahçeler
Nur saçarken ay geceler
Başlar artık eğlenceler
Al Vahit’ten deste çiçek
“Söz verip sabah gelecek”
Burada sözü edilen türkünün sözleri şöyledir:
“Gittim bahtım bulahtadır
Ay gız mene bah bah
El yüzünü yumahtadır
Ceylan mene bah bah
Meni görüp utanmahtadır
Maral mene bah bah
Yar bize konağ gelecek balam
Bilmirem ne vakt gelecek
Söz verip sabah gelecek”

Küzecioğlu’nun okuduğu Azerî çeşnili türkülerin sayısı çoktur. Bunun gibi diğer bilinen Azerbaycan
türküleri şunlardır:
1. Olam boyun kurbanı
Sensiz dağlar ceylanı
2. Layla balam al eyle
Şirin dilin bal eyle
3. Samovar (Semaver) almışam silenim yohtu
Bir yaman derde düştüm bilenim yohtu
Ağlaram göz yaşım silenim yohtu
4. Yeri yeri (yürü yürü) küsmüşem sennen
Ayrılığ badesin içmişem sennen
5. Ay gız tavus (tovuz) kimisen
Ne gözel bezenibsen
Azeri çeşnili bir önemli türkü daha var ki, onu ifade
etmemek büyük bir eksiklik sayılır. Türkiye radyolarında da sık sık okunan bu parça “Maral çıkmış
dağ başına” veya “Güle güle” sözleri ile bilinmektedir. Türkünün sözleri aslında Azerbaycan’ın
büyük şairi Samed Vurgun’a aittir. Şiirin tamamı
şöyledir:
Maral çıktı dağ döşüne
Seher vakti güle güle
Sol eliyle sağ döşüne
Bir tahtı güle güle
Bileziği ağ altından
Yere düştü gök atından
Ela gözler kaş altından
Süzüp ahtı güle güle
Dedim ay kız nedir adın
Dedi menem gözün aydın
Dedim mene yar olaydın
Dönüp bahtı güle güle
Dedim aydır gündür (y)üzün
Dedi meni dindir özün
Geçti civan ömrümüzün
Tarlan bahtı güle güle
Ay dolandı il (yıl) dolandı
Unutuldu aşkın andı
O verdiği sözü dandı
Daşa çahtı güle güle1
1

S. Vugun, Azerbaycan Azerbaycan, Azerbaycan Dövlet Neşriyatı, Bakı, 1976, s. 83-84.
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Bu güzel parçayı türkü formunda besteleyen Kerküklü İsmail Hakkı Bayraktar’dır. Küzecioğlu’nun
seslendirmesiyle hem Türkiye’de hem de
Azerbaycan’da yayılan bu parça, kısa sürede benimsenmiş ve anonimleşerek Kerkük türküleri
arasına katılmıştır.
Küzecioğlu bir başka Azerî türküsünü daha Türkmence Radyosunda seslendirdiğini daha hatırlatalım.
Nakaratı:
Harda kaldı ay balam menim yarım
Getti gelmedi anam vefadarım
Biçiminde olan bu türkünün sözlerini ise Erşat Hürmüzlü yazmıştır. Son Mektup başlıklı bu sözler
şöyledir:
Son mektübüv şevkle geldi
Ateş cana -ay balam- serin eldi
Hiç doymadan bağrım deldi
Harda kaldı ay balam menim yarım
Getti gelmedi anam vefadarım
Akşam rüzgârlar esende
Karanlıklar -ay balam- nur kesende
Menim gözüm yalnız sende
Harda kaldı ay balam menim yarım
Getti gelmedi anam vefadarım
Gece herkes yatağında
Çocuk ana -ay balam- kucağında
Harda kaldı ay balam menim yarım
Getti gelmedi anam vefadarım
Gönlüm boşlukları dolsun
Yazılarım -ay balam- destan olsun
Gel sen bir gölgeli kolsun
Harda kaldı ay balam menim yarım
Getti gelmedi anam vefadarım2
Azerbaycanlı Türkmen dostu Prof. Dr. Gezenfer Paşayev de Irak Türkmenlerinin en görkemli mugannisi kabul ettiği Abdülvahit Küzecioğlu’nun Azeri
türkülerini okumadaki başarısını övmüş ve “Azerî
mahnılarını onun kimi melahetli sesle okuyana
tesadüf etmediğini” söylüyor.
Azerbaycan dünyasında da Kerkük türkülerine
karşı büyük bir ilgi duyulduğunu burada belirtmek yerinde olacaktır. Özellikle “Evlerinin
önü yonca”, “Ay dolanaydı”, “Altun üzük yeşil
kaş”, “Sen bir yana bir yana, men bir yana bir
2 Küzecioğlu’ndan Hoyrat ve Besteler, (1966), Kerkük , Belediye
Basımevi, s. 41.
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yana”, “Gözele bak gözele” gibi türküler, birçok Azerbaycanlı kardeşlerimizin ezberindedir.
Rahmetli Sinan Sait de 1960’lı yıllarda gittiği Bakü’de
doktorasını yaparken, Azerbaycan halkının
Kerkük’e ve Türkmenlere yakınlık duymasına vesile olmuştur. Özellikle Bakü Radyosunda seslendirdiği Kerkük türküleri yanında, sözü ve bestesi
kendine ait olan “Her gün akşam olu(r) dallam”
parçasını Azeri çeşnili bir formda okuyarak sevdirmiştir.
Kerküklü sanatçı Dr. Talat Sönmez’in Bağdat Radyosu Türkmence Kısmında okuduğu “Kerkük’ten
alma aldım” türküsü de Azerbaycan, Kars-Iğdır
ve Kerkük arasında paylaşılmayan ve yöre halklarının ortak musiki zevkini okşayan bir parçadır.
Azerbaycan varyantında “Gubat’tan alma aldım”
biçiminde söylenen bu Nihavent türkü, Iğdır’da
“Ölirem Yar Sevirem Yar» ismiyle de bilinmektedir. Kaynak olarak Kâmil Çiftçi, Nevruz Ergin ve
Yusuf Yıldırım’dan alınan parça Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. (TRT Repertuar No:
2168)
Iğdır’ın al alması ay balam
Yemeye bal alması
Yar gelenden sonra
Yaremin sağalması ölürem
Ölürem yar yetimem yar
Yetimem yar yar ay balam
Ay sevirem yar sevirem
Yar sevirem yar yar
Iğdır’dan alma aldım ay balam
Yarimi yola saldım
Yar gedenden sonra
Ayva gibi sarardım
Ölürem yar yetimem yar
Yetimem yar yar ay balam
Ay sevirem yar sevirem
Yar sevirem yar yar
Deryada deryalıklar ay balam
Suda oynar balıklar
Ne bu sevda olaydı
Ne de bu ayrılıklar
Ölürem yar yetimem yar
Yetimem yar yar ay balam
Ay sevirem yar sevirem
Yar sevirem yar yar
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Altunköprü’de
Sünnet Düğünleri
İlaf KÖPRÜLÜ
Gelenek ve göreneklerine bağlı
olan Türkmen kasabası Altunköprü’deki sünnet düğünleri
adeta bir şenlik, bir toy şeklinde yapılırdı. Günümüzde mevsime verilen önem kaybolmuş
olsa da eskiden sadece yaz
mevsiminde sünnet düğünleri
icra edilir, aileler ona göre hazırlık yaparlardı. Ancak yine de
nadiren yaz mevsimi dışında da
sünnet düğünleri yapılabilirdi.
Adeta bir düğün niteliğinde olan
sünnetler için günün erken
saatlerinde hazırlıklar başlardı. Eş, dost, konu, komşu
toplanır, birçok sünnet evinde
ziyafet yemeği hazırlamak için
kazanlar kurulurdu. Bir yandan da sünnet olacak çocuk
hazırlanır, beyaz elbisesi giydirilir, başına da fesi takılırdı.
O gün birçok kişi hizmete ve
yardıma gelirdi. Ziyafet yemeği yenildikten sonra def (tef)
çalacak olanlar, sünnet olacak
çocuğun karyolasının etrafında
yerlerini
alırlardı.
Ayrıca
süslemeler yapılır, dağıtılacak
ve havaya fırlatılacak şekerler
en başından konulurdu.
Bütün bu hazırlıklar sürerken kasabadaki çocukları sünnet
edecek olan seyit gelirdi. Seyit
genellikle takım elbiseli, başında yeşil sargısı olan kibar
bir insan olurdu. Özellikle Türk
olan bu seyitlerin kasabada ilk
uğradıkları yer berberler olur-

du. Bunun sebebi ise her mahallede sünnet olacak çocukların adlarının, o mahallenin
berberinin yanında yazılmış
olmasından kaynaklanırdı. Her
mahallenin ve hatta her ailenin bir berberi olur, babanın
berberi kim ise oğulun da berberi aynı kişi olurdu. Berber ile
birlikte listede adı yazılan çocukların evlerine gidilirdi.
O gün bu düğün havası bütün
kasabada yankısını bulurdu.
Tabii ki böyle bir günde seyit
ve berber kendi çantalarını
taşımazlardı. Kasabada gezdikleri müddetçe çantalarını
küçük bir çocuk taşır ve sonunda, karşılığı olarak 100-150
filis demir para alırdı. Bahşişini
alan çocuk koşuştura dursun,
heyecan içinde bekleyen sünnet çocuklarının mahallesine
varılırdı.

deflerin (teflerin) eşliğinde çocuğu sünnet ederdi. Bir yandan
da şekerler serpilip salavatlar
çekilirdi. Deflerin çalınıp, şekerlerin serpilmesinin nedeni
çocuğun dikkatini dağıtmaktı.
Ardından bacaklarına bir beyaz
örtü çekilir ve defalarca dalgalandırılırdı.
Kerkük’ün dört tarafını gezen Türk
seyit, her gün sünnet olan çocukların evlerine uğrar, yaralarını kontrol ederdi. Üç-dört
gün arasında süren tedavi nihayet son bulurdu.
Bu arada berber ve seyit ayrı ayrı
olarak 2-3 dinar alırdı. Ve bir
gün içerisinde kasabada yaklaşık beş, altı evde sünnet düğünü yapılırdı. En önemlisi ise
bu sünnet düğünlerinin, uygun
mevsimde yani yaz mevsiminde yapılmış olmasıydı.

Bir yandan seyit ağırlanırken diğer yandan
da beraberinde gelen berber mahalledeki bütün çocukları, en başta sünnet
çocuğu olmak üzere
sırayla saçlarını tıraş ederdi. Ve bütün
masraf, sünnet olan
çocuğun babası tarafından ödenirdi. Ardından sünnet çocuğu karyolasına uzanır
ve seyit hızla vurulan
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Kitaplar Arasında

Bir Arap Gazetecinin Kaleminden
14 Temmuz Sonrasında Kerkük
Hüseyin ŞÜKÜR
Kitabı ve okumayı seven insan
ne zaman yazılı bir şey görse hemen okumaya can atar.
Sanki kitap bir mıknatıstır da
okumayı seven insanı mıknatıs gibi kendine çeker.
Bizimkiler kitap okumayı seven
insanlardır. Bundan dolayı
evlerinde türlü türlü kitaplar
bulunurdu. Annem ise dergi
ve gazeteye çok meraklıdır
onun için evimizden gazete
veya dergi eksik olmaz. Ben
de çocukken annemin dergi okumasını gördüğümde
hemen yanına oturup dergiden sorular sorardım. Böylece okuma merakı bana da
geçti. Ben öğlenleri genelde
uyumazdım ve evde bir şeyler bulup kendimi oyalardım.
Bir gün dergileri araştırırken birinin içinde Türkmen
millî kıyafeti giymiş çocuklar
dikkatimi çekti. Dergiler bir
gün atıldığında buna bir şey
olmasın diye onu alıp dolabımda sakladım. Günler
gelip geçti, okuma merakım
arttı ve o dergiyi hatırladım.
İçinde neler yazıldığını merak ettim. Çıkarıp okumaya
başladım. Bir yabancı derginin içinde Irak Türkmenleri
hakkında bu kadar ilginç şeyler yazıldığına çok şaşırdım
ve bunu sizlerle paylaşmak
istedim.
38

Dergi, Kuveyt’in bilim ve kültür dergisi El-Arabi idi. Aylık
olan bu derginin ilk sayısı
1958 Aralık ayında çıkmış.
Derginin sayfalarında bilim,
sağlık, aile, sanat-sanatçılar,
şiir, öykü, Arap dünyası ve
dünyadan çeşitli olaylar hakkında bilgiler var. Bizim asıl
konumuz ise derginin 1963
yılı Nisan ayının 53’üncü sayısındadır.
Yazının sahibi Mısırlı Selim
Zebbal’dır. Kendisi 1925 doğumlu ve Arap ülkelerini
doğusundan batısına kadar
gezmiş bir yazar. Yazar o tarihlerde, dergide “Vatanını
Bil Ey Arap” başlıklı bir yazı
dizisi yayınlamış. Bu alanda
yazar; Arap ülkelerini dolaşıp
çeşitli şehirler hakkında yazılar yazmış. Bu sayının 36-58.
sayfalarındaki aynı yazı dizisinde da Kerkük’ü ele almış.
Peki Kerkük’ü nasıl anlatıyor
bakalım?
Önce Kerkük’e gelişini anlatıyor
“Dolun aydır… Araba asfalt
yolda yürüyor bir çıkıyor bir
iniyor küçücük tepelerden.
Şoför bir ara arabayı durdurarak şu dağın üzerinden
Kerkük’e bakın, dedi. Acayip
bir manzara: Alevler, kırmızı
sular gibi fışkırıyor, gri ayın

önünde dans ediyor ve ayın
yüzünü kızıl renge boğuyor.
Evet, işte o an bildik ki biz
petrol şehrine vardık.”
Ondan sonra petrolün bulunması hakkında biraz bilgi veriyor
daha sonra şehri anlatıyor:
Kerkük’te Um-Elrabi’in, ElŞa’ab, El-Şuheda’ ve İbn-i
Esir gibi birçok park vardır.
Aileler de hafta sonlarını
çocuklarıyla birlikte şu parklarda geçirirler. Daha sonra
Şehitler Köprüsü’nün fotoğrafını eklemiş ve anlatıyor
“Köprünün bir tarafına Büyük
Yaka ve diğer tarafına Korya
denir. Yazar ilginç bir bilgi
eklemiş;
Gürgürbaba’nın
beş yüz metre ilerisinde taş
ve toprağın arasından çıkan Kerkük’ün ölümsüz ateşi
vardır. Bu alanda 2500 sene
önce Nebukadnezar düşmanlarını yakarmış. Ancak
şimdi bu ateşe çobanlar koyunları ile kışın soğuk günlerinde ısınmak için yaklaşır.
Bu ölümsüz ateşi iki defa
söndürme teşebbüsünde bulundular. İlki petrol kuyularına sıçramasın diye, ikincisi
ise düşman uçaklarını petrol
kuyuLlarına yönlendirilmesinden korkarak müttefikler,
kum ile üstünü kapattılar.
Ancak birkaç sene sonra ateş
yine taşların arasından yolu-
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nu bulup çıkmış.
Yazar, en çirkin katliamın iki resmi diye de yeni bir paragrafa
başlıyor. Kerkük halkı kederlidir… Marks ve Lenin yanlıları
Kerkük’ü kana bulamışlar.
Kerkük’ün suçsuz ve günahsız evlatlarını öldürmüşler.
Evden insanları alarak ayak
veya omuzlarına ateş edip
yaralı olduktan sonra iple
ayaklarını arabaya bağlayıp Kerkük’ün caddelerinde çekmişler. Sonra bunları
parçalayıp şehrin ortasında
ağaçlara asmışlar. Kerküklüler oralardan geçerken; işte
benim babamı, ağabeyimi,
oğlumu burada astılar, derlermiş. Kerkük Belediyesi de
halka daha fazla acı çektirmemek için şu ağaçları kesmiş. İşte kesilmiş ağaçlar ve
Şehitler Mezarlığı.
Kerkük Belediye Meclisi halka
bu acı katliamı unutturmak
için yeni projelere imza atmış. Şehri güzelleştirip süslemek amacıyla; park, eğlence yerleri, renkli ışıklarla
fıskiyeler, yüzlerce kilometre
yolları asfaltlamış ve temizliğe çok önem vermiş -nitekim, Kerkük Irak’ın en temiz
şehri seçilmiş- ve El-Sevre
Caddesi’nde halk stadyumu
inşa ediliyor.
Diğer sayfaya geçtiğimizde işte
benim ilgimi çeken ve dergiyi
saklamama sebep olan üç fotoğraf, ikisi kızlara ait üçüncüsünde ise hem erkekler
hem kızlar var. Hepsi de Türkmen Millî kıyafeti giymişler.
Yazar kızların Türkmen halayını Suriye’de El-Semah halayına benzetiyor ve devam
ediyor: Kerkük Irak’ın üçüncü
şehridir ve içinde Arap, Kürt
ve Türkmen yaşar. Nüfusu ise

120.593’dir. Ancak fotoğraflar sadece Türkmen çocuklarının resimleridir!
Yazar yorumlarına fotoğraflarla
devam ederken; “Kerkük’te
sekiz yazlık, dört de kışlık sinema var. Kerkük’ün ortasında çok ilginç bir otel! Damda
yataklar yan yana dizilmiş,
bu otel sadece yaz günleri
kullanılır.” satırlarını da yazmış.
Sonraki sayfada ise Türkmen
kadınlarını anlatıyor: Kerkük
Meslek Lisesinde 265 kız öğrenci olup yedi sene terzilik,
yemek pişirme ve ev işleri
öğrenerek mezun olurlar.
Kerkük kadını dışarı çıkarken
aba giyer; ancak misafir olduğu eve vardığında abasını çıkarır. Kerkük’ün nüfusu
1947’de 69 bin iken 1957’de
120.593 olmuş. Kerkük’te
gazino yoktur. Halkın iki eğlencesi var; biri sinemalar
diğeri ise hafta sonları piknik yapmaktır. Selim Zebbal devam ediyor, Kerkük’e
su Altunköprü’den gelerek
kocaman depolarda toplanır. Nebkadnezar’ın yaptığı
Kerkük kalesinde ise iki cami
var; biri Ulucami diğeri ise
Nebi Danyal Camisidir. Diğer
tarafta da bir kilise vardır.
Sanki yazar kaleyi tam gezmemiş ya da tam bilgi edinmemiş çünkü kalede iki cami
daha var.
Bir sayfa daha açınca yazar
yine fotoğraflarla anlatıyor:
Kerkük’te Endülüs tarzında
yapılan kocaman bir kütüphane ve iki otel var. Biri geceliğine iki dinar, diğeri ise
yarım dinar alır.
Yazarın Hassa Çayı’nın adı karşısında biraz şaşkın. Acayip

bir nehir şehri ikiye bölüyor,
yazları kuruyup kışları doluyor; ancak ismi çok garip
(Hassa Çayı). Yazar çay kelimesini içilecek çay sanıyor.
Herhâlde çay kelimesinin iki
anlamlı olduğunu ona anlatmamışlar.
Zebbal Kerkük’ün mahalle adlarını da sayıyor: Kerkük’ün
bir tarafı Büyük yaka ki eski
mahallesidir; diğer tarafı ise
Korya, Şaturlu, Almas, Begler, Sarı Kehye, Cumhuriyet
Caddesi ve Tisin’i içerir.
Son paragrafta ise yazar soruyor: Kerkük’ten ne kayboldu? Kerkük’ün nüfusu son 35
senede 6 kere artmış. Ancak
bir şey Kerkük’ten eksilmiş. O
da: Tebessüm…gülümseme…
Eğlenme!
Evet, bence haklısın Sayın Zebbal, Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Kerkük
artık gülmedi; çünkü gerçek
sahibine dönmedi. Sayın yazar, şimdi de Kerkük’e gelseniz durum aynıdır. Katliamlar
bugün dahi devam ediyor.
Kerkük, Altunköprü, Tazehurmatı, Tuzhurmatı, Erbil,
Amirli, Beşir, vs.
İnsan kendi kendine sorup duruyor;
Neden hep Türkmenleri anlatmış?
Neden hep Türkmen resimlerini
paylaşmış?
Neden saydığı mahalleler hep
Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdir?
Ve neden Kerkük bizim için ağlayıp üzülüyor?
Artık soruların cevabı sizdedir…
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Türkiye’ye Sığınan
Telaferli Türkmenler Hakkında
Alan Araştırması
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Giriş
Telafer, Türkiye sınırından 85, Suriye sınırından 65
ve Musul merkezinden 60 Km uzaklıkta olan bir
Türkmen şehri olup, Türkmen şehirleri içerisinde Türkiye’ye en yakın yerleşim bölgesidir. İdarî
olarak Musul’a bağlı olup, Irak’ın en büyük ilçesidir. Dohuk ve Necef yerleşim birimleri nüfusları Telafer’den az olduğu halde vilayet yapılırken,
Telafer Türkmen şehri olduğundan hep ilçe olarak
bırakılmıştır. Telafer’e bağlı üç bucak vardır. Rabia
çoğunluğu Şammar Araplarından, Zummar çoğunluğu Arap ve Kürtlerden, İyaziye ise çoğunluğu Türkmenlerden oluşmaktadır.
İlçenin toplam nüfusu 500 bin civarında olup bunun en
az 300 bini Türkmen’dir. 2003 yılına kadar geçmiş yönetimler tarafından bilerek ihmal edilmiş ve buraya
fazla bir yatırım yapılmamıştır. Halkın önemli bir kısmı ziraatla uğraşmakla beraber, devlet makamlarına
önemli şahsiyetler de yetiştirmişlerdir. Anadolu topraklarına yakın olması hasebiyle, bir yandan Anadolu
Türk kültürüne yakın öğeler taşıyan Telafer şehri, diğer taraftan (diğer Türkmen şehirlerinde az rastladığımız) Orta Asya Türklüğünün özelliklerini de bağırlarında barındırmayı sürdürebilmiştir. Diğer Türkmen
bölgelerinde olduğu gibi, Telafer’de de 2000’li yılların
ortalarına kadar toplumun farklı mezhebî katmanları arasında hiçbir ayrışım ve sorun yaşanmamıştır.
Halk birbirlerinden kız alıp verirken, aynı aşiretten
Sünnîler olduğu gibi Şiîler de olmuştur.
Gelecek olan tehlikeleri sezen Telafer Türkmenleri,
Şekil 1:
Telafer
İlçesinin
Sınırları
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2003 yılının sonunda Telafer Aşiretler Meclisi>ni
kurmuşlardır. Ancak Felluce’den kaçan El-Kaide
mensupları Telafer’e sığınınca, Eylül 2004 tarihinde ABD şehri boşaltarak El-Kaide’ye karşı savaş açmıştır. Bir hafta sonra Türkiye’nin siyasi ve
diplomatik müdahalesi ile ABD operasyonlarını
durdurmuş ve halk tekrar evlerine dönebilmiştir.
2005 yılında faili meçhul cinayetler baş göstermeye başlamıştır. Özellikle Telafer Havaalanında
ABD kuvvetleri ile çalışan Türkmenler El-Kaide tarafından öldürülmeye başlanınca şehirde ilk ciddî
huzursuzluklar baş göstermiştir. 2005 sonunda ilk
bombalı araç patlamış ve çok sayıda Türkmen’in
ölümüne sebep olmuştur. 2007 yılında bomba
yüklü büyük bir un kamyonunun Telafer’in Kanberdere Mahallesinde patlaması neticesinde 200
Türkmen ölmüş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bu
elim hadise Telafer toplumunda onulmaz yaralar
açmış ve büyük bir iz bırakmıştır. Mezhep çatışmaları 2009 yılına kadar devam etmiş, bu patlamalar ve faili meçhul cinayetler mezhepler arası
çatışmaların başlangıcını oluşturmuştur.
Nuri El-Maliki’nin başbakanlığını yaptığı hükümetler
sırasında Telafer, Sünnî Musul halkına uygulanan
baskının aynısını görmüştür. Buna mukabil, Ocak
2014’te Irak Bakanlar Kurulu tarafından Telafer’in il
olması için parlamentoya gönderdiği karar farklı şekilde algılanmıştır. Bu dönemden önce Telafer’deki
Sünnî Türkmenler, Telafer’in il olmasını talep ederken, Irak merkezi hükümetinin Musul’a baskısı nedeniyle aynı baskıdan çekindikleri için, Telafer’in il olmasına karşı çıkmışlardır. Daha öncesinde Telafer’in
il olmasına karşı çıkan Şiî Türkmenler ise (Irak merkezi hükümetinden güç alarak) Telafer’in il olmasını
ısrarla savunmuşlardır. Böylece millî bir mesele ya
da hak olan Telafer’in il olma konusu, mezhebî çekişmeye kurban gitmiştir. Suriye olaylarından sonra
Telafer yeniden gündeme gelmiş ve Suriye’ye mücadele etmeye giden silahlı unsurların Telafer yolunu
kullandıkları iddiaları ortaya atılmıştır.
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Telafer, DAEŞ’in işgaliyle yeniden gündeme gelmiştir.
DAEŞ, Musul’u ele geçirdikten sonra, kontrol alanını
genişletmek ve Suriye sınırında olan Telafer’den sınır geçişkenliğini de sağlamak için, Telafer’i ablukaya
almış ve 14 Haziran 2014>ten itibaren 2 gün süren
havan topu saldırılarına başlamıştır. DAEŞ’in girdiği
illerin yanı sıra Telafer’den de Irak ordusunun çekilmesiyle birlikte Telafer halkından oluşan yerel polis ve
halk kendi güvenliğini sağlamaya girişmiş, bu sırada
Telafer’in güvenliğinin sağlanmasına Peşmergelerin
de yardım etmesi için IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) ile Telafer’in önde gelen aşiretleri ve yetkilileri
görüşmeler yapmıştır. Peşmergeler, Telafer halkının
silahlarını kendilerine teslim etmesi ve Telafer merkezine girilmesi ön şartıyla Telafer’in güvenliğinin sağlanmasını kabul etmiştir. Ancak, Telaferliler silahlarını Peşmergelere teslim etmeyi ve Peşmergelerin Telafer’in
içine girmesini istememiş ve bu konuda bir anlaşma
sağlanamamıştır. İki gün içerisinde DAEŞ’in baskısını
arttırmasıyla Telafer halkı dayanamamış ve şehir büyük oranda DAEŞ’in eline geçmiştir. Birinci dalgada
150 bin civarında Türkmen şehri terk etmiştir. Bu Türkmenlerin büyük çoğunluğu Şiîlerden olmuştur. IKBY
göç edenlerin Kürt Bölgesine yerleşmelerine müsaade
etmemiş ve diğer şehirlere gitmeleri için bütün kolaylığı göstermiştir. Nitekim büyük çoğunluk kamyonlara
doldurularak Necef ve Kerbela’ya gönderilmiştir.
İkinci göç dalgası ise 19.12.2015 tarihinde Peşmergelerin şehri füze ile bombalamaya başlamasıyla
patlak vermiştir. Arkasından DAEŞ, şehirde kalanlara örgüte katılma zorunluluğu getirince, katılmak istemeyenlerin önünde tek seçenek olarak
Suriye üzerinden Türkiye’ye göç etmek kalmıştır.
İşte üzerinde anket uyguladığımız kesim daha çok
bu göçmenlerden oluşmaktadır.
Tablo 1: Kurtarıldıktan Sonra Telaferlilerin Bulundukları
Yerlere Göre Dağılımı:

Şehir veya Ülke
Telafer (Sünnîler)
Telafer (Şii)
Musul (Sünnîler)
Güney Irak (Daha çok Şiîler)
Kerkük (karışık)
Erbil, Dahuk, Zaho (karışık)
Türkiye (daha çok Sünnîler)
Diğer (karışık)
Toplam

Sayı
Oranı
50.000
17
60.000
17
30.000
10
50.000
17
12.000
4
10.000
3
40.000
13
48.000
19
300.000
100

İçinde Türkmenlerin de bulunduğu Irak ordusunun
2017 yılının Ağustos ayında başlattığı harekatla
Telafer 26 Ağustos 2017 tarihinde DAEŞ’ten kurtarıldı. Şehir ciddi anlamda tahrip edildiği için temel
halk temel hizmetlerden yoksun bir şekilde şehirde yaşamaktadır. Elimizde olan tahmini istatistiklere göre Güneye göç eden Şii Türkmenlerden

30-40 bini, Sünni Türkmenlerden de 15-20 bini
Telafer’e geri dönmüştür. Bu durumda tahminen
şehrin nüfusu 100 bine yükselmiştir; böylece göç
edenlerin takriben üçte biri Telafer’e dönmüştür.
Araştırmanın Konusu, Amacı Ve Kısıtları
Araştırmanın türü keşfedici olup, amacı Türkiye’ye
göç eden Telaferli Türkmenler hakkında temel bilgi toplamak ve bazı hayatî konularda görüşlerini
öğrenmektir. Bu meyanda Türkiye’deki Türkmenlerin millî şuur düzeylerini, karşı mezhepte olanlara karşı tutumlarını, Telefer’in ve Türkmenlerin
geleceği hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak,
araştırmanın temel hedefleri arasındadır.
Araştırmanın bir diğer amacı da temayüller itibariyle
toplanan görüşlerin demografik yapı ile ilişkisinin
olup olmadığını tespit etmektir. Buradan elde
edilecek sonuçtan hareketle bazı tespitler ve ona
binaen de bazı öneriler sunulacaktır.
Araştırma sadece Türkiye’ye göç eden Telaferli Türkmenler üzerine yapıldığı için, genelleştirilmesi
doğru değildir. Ancak sonuçların en azından Telaferli Sünnî Türkmenlerin geri kalanına genelleştirilebileceğini söylemek mümkündür. Bu araştırma
biraz uyumlaştırılarak Kerkük’te, Kuzey Irak Kürt
bölgesinde, Necef, Kerbelâ ve Güney illere yerleşmiş (özellikle Şiî) Telaferlilere de uygulandığı zaman daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilecektir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma keşfedici bir araştırma olup, ilk defa
Türkiye’ye iltica ya da göç etmiş Telaferli Türkmenler üzerine uygulanmaktadır. Kasım 2014
tarihinden bugüne kadar Türkiye’ye gelen Telaferlilerin sayısı tahminen 40 bin civarındadır. Bunlar
Türkiye’nin 21 vilayetine dağılmış olup, çoğunluğu Ankara, Gaziantep, Konya, Adana, Mersin,
İstanbul, Eskişehir ve Şanlıurfa şehirlerinde bulunmaktadır. En kalabalık kütle Ankara’da ikamet
etmekte olup, toplam 22.600 kişiden ibarettir.
Diğer şehirlerde de anketin uygulamasının sonucu
çok değiştirmeyeceğini kabul ederek, örnek kütlenin Ankara, Konya, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Kırşehir illerine yerleşmiş göçmenlerden
seçilmesi yeterli bulunmuştur. Bunun neticesinde toplam 660 kişiye anket amacıyla ulaşılmıştır.
Nicel araştırmaların gözatım yöntemlerinden yüz
yüze anket uygulaması uygun görülmüştür. Bazı
cevaplayıcılar belirli soruları cevaplandırmaktan
kaçınmıştır. Bu konuda ısrarcı olunmamıştır. Özellikle <Fikrim Yok> şıkkı zaman zaman çok tercih
edilmiştir. Bu da anlayışla karşılanmıştır.
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Ankette demografik bilgilerin yanında yukarıda zikredilen temayülleri ölçen beşli Likert ölçekli ifadeler
yer almıştır. Bulgular kısmında betimleyici istatistik,
daire grafik ve Ki Kare analizi kullanılmıştır. Çalışma
daha çok karar alıcılara yardımcı olması amacıyla
hazırlandığı için ileri istatistiksel analizler kullanılmamıştır. Çalışmanın hacmini büyütmemesi maksadıyla Ki Kare analizinin tabloları verilmemiştir. Onun yerine sonuçların her küme için özetlenerek bir tablo
şeklinde verilmesi uygun görülmüştür.

Esnaf
Ev Hanımı
İşçi
İşsiz
Memur
Öğrenci
Öğretmen
Serbest Meslek
Diğer
TOPLAM

Bulgular
SPSS Paket programı ile sınıflandırılan veriler üç alt
başlıkta incelenmiştir. İlki deneklerin demografik
yapısını gösterirken, ikinci alt başlıkta dört temel
başlık altında toplanan temayül kümeleri hakkında betimleyici bilgiler verilecektir. Üçüncü alt başlıkta ise demografik yapı ile bu temayül kümeleri
arasında bir ilişkinin olup olmadığı Ki Kare analizi
ile test edilecektir.

Ankete katılanların büyük bir kısmı; 40 yaş altı, erkek,
evli ve dörtten fazla çocuk sahibi kişilerden oluşmaktadır. Erkeklerin önemli bir kısmı Telafer’deyken esnaf, kadınların da ev hanımı olduğu anlaşılmaktadır. Ankete katılanlar hakkında diğer önemli
bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

1- Araştırma Kütlesinin Demografik Özellikleri
Ankete katılanların bazı demografik özellikleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 2: Temel Demografik Özellikler

Yaş Dilimleri
-30 Gençler
31-40 Orta Yaşlılar
41-50 Olgunlar
51+ Yaşlılar
TOPLAM
Cinsiyet
Erkek
Kadın
TOPLAM
Medenî Durum
Evli
Bekâr
Boşanmış
Dul
TOPLAM
Çocuk Sayısı
Çocuksuz
1-3
4-6
7-9
9+
TOPLAM
Okuyan Çocuk Sayısı
Yok
1-3
4-6
7-9
TOPLAM
Meslekler
Emekli
42

Sıklık
180
200
163
116
659

%
27.3
30.3
24.7
17.7
100

491
158
649

75.6
24.4
100

453
98
36
61
648

69.9
15.1
05.6
09.4
100

233
72
225
95
33
658

35.4
10.9
34.2
14.4
05.1
100

414
118
113
14
659

62.8
17.9
17.1
02.2
100

36

5.5

138
68
25
13
166
47
52
11
103
659

20.9
10.3
3.8
2.3
29.9
2.0
7.9
1.7
15.7
100

Tablo 3: Diğer Önemli Bilgiler

Girdiği Sınır Kapısı
Suriye
Irak-Zaho
TOPLAM
Kaçış Sebebi
Bombalama
DAEŞ
İkisi
TOPLAM
Dönüş Şartları
DAEŞ Telafer’den tam Çıkarsa
Güvenlik Sağlanırsa
Türkiye’de Kalmak İstiyorum
TOPLAM

236
127
264
627

37.6
20.3
42.1
100.0

274
213
146
633

43.3
33.6
23.1
100.0

Kaldığı Şekil
Kira
Akraba yanı
Kamp
TOPLAM

397
96
157
650

61.1
14.8
24.1
100.0

Ayni Yardım
Alan
Almayan
TOPLAM

171
430
601

28.5
71.5
100.0

Nakdi Yardım
Alan
Almayan
TOPLAM

79
532
611

12.9
87.1
100.0

Sağlık Yardımı
Alan
Almayan
TOPLAM

125
488
613

20.4
79.6
100.0

548
82
630

Sıklık

%
87.0
13.0
100.0

Bu temel veriler göstermektedir ki anketi cevaplandıranların büyük bir kısmı Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmış, hem DAEŞ hem de bombalamalardan
kaçan, can güvenliği sağlanırsa geri dönebilecek
kişilerden oluşmaktadır. Yine örneklemdekilerin
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önemli bir kısmı da Türkiye’de kirada kalan, aynî,
nakdî ve sağlık yardımları alamayan kişilerdir.
2-Temel Sorunlar Hakkında Göçmenlerin Görüşleri
Örnek kütleyi oluşturan 660 Telaferli’ye çeşitli siyasî,
sosyal ve dinî konularda ifadeler sunuldu ve bu
ifadelere katılma dereceleri soruldu. Aşağıda bu
ifadelerin daire grafikleri bulunmaktadır.
TK+ :
K+ :
FY :
K- :
HK- :

bir bulgudur. Aslında bu bulguları bütün Türkmen
toplumuna tamim etmek mümkündür. Irak Türkleri, millî şuurları geliştiği için şartlar ne kadar
değişirse değişsin Türkiye’yi anavatan olarak görmüşlerdir.

Tamamen katılıyorum,
Katılıyorum,
Fikrim yok,
Katılmıyorum ve
Hiç katılmıyorum demektir.

2.1. Türklük Şuuru ve Türkiye’ye Bakış
İlk birkaç ifade Telaferlilerin millî şuurlarını ve
Türkiye’ye bakışlarını ölçmeye yöneliktir.

Şekil 3: Türkiyesiz Telafer Sorununun Çözülebilirliği

Ankete katılanların (36+27=) %63’ü Türkiye’nin yardımı ve müdahalesi olmadan Telafer sorununun
çözülemeyeceğine inanması diğer önemli bir bulgudur. Bu veri farklı bir açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Telafer konusunda daha aktif ve
belirleyici bir rol üstlenmesine dönük bir destek
söz konusudur denilebilir.
2.2. Telafer ve Geleceği Hakkında Düşünceler
Burada da Telafer’in hukuki statüsü ve geleceği ile ilgili sorulara cevap aranmıştır.

Şekil 1: Türkmenlikle İftihar

Ankete katılanların (13+82=) %95’i Türkmenliği ile iftihar etmektedir. Yani göçmenlerde millî şuurun büyük ölçüde geliştiğini ve öne çıktığını söyleyebiliriz.

Şekil 4: Telafer’in İl Olması İstikrarı Sağlar

Şekil 2: Türkiye’yi Ana Vatan Kabul Etme

Örneğe katılanların toplam (51+36=) %87’sinin
Türkiye’yi anavatan kabul etmesi, millî şuurun
tezahürü olup, bir asır boyunca Telafer Türkmenlerinin Türkiye ile doğrudan ilişkileri olmadığı halde, Türkiye’ye anavatan gözüyle bakması önemli

Araştırmaya katılanların (22+36=) %58’i Telafer’in il olmasının istikrara katkı sağlayacağına inanmaktadır.
Üçte biri ise inanmamaktadır. Aslında son 10 yıl zarfından Telafer’in il olması tartışması idari olmaktan
çok siyasî bir hüviyet kazanmıştır. Şiî Türkmenlerin
büyük çoğunluğu bunu isterken, Sünnîler isteksiz
duruyorlardı. Çünkü Sünnî Türkmen siyasetçileri, Musul’dan kopmayı tehlikeli addetmekteydi.
Telafer’in il olması tabiatında Irak Türkmenlerinin
geneline büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü nüfusunun tamamının Türkmen olduğu bir vilayete ka-
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vuşacaklardır. Bu açıdan bakıldığında, Türkmenler
için Telafer’in il olması idari bir mesele olmaktan
çok millî bir mesele haline gelmiştir. Araştırmaya
konu olan kütlenin Sünnî olması ve %58’inin de
Telafer’in il olmasını istemesi, giriş kısmında bu konuda verilen bilgilerde bir değişimin olduğunu göstermektedir. Yani Telaferli Sünni Türkmenlerin yarısından fazlası şehrin il olmasını uygun görmektedir.
Şekil 7: Genel Olarak Türkmenlerin Irak’ta Geleceği
Konusunda Görüşler

Şekil 5: Telafer’in Geleceği Şimdikinden Daha İyi Olmayacaktır

Telafer’in şimdiki durumuna bakarak geleceği hakkında iyimser olmak gerçekten zordur. Nitekim
deneklerin (22+36=)%58’i karamsar, yani geleceğin daha iyi olmayacağına inanırken, yine üçte
biri görüş beyan etmemeyi tercih etmiştir. İyimser
olanların oranı ise oldukça düşü olup, %11’dir.
2.3. Genel Olarak Türkmenlerin Geleceği Hakkında
Görüşler

Araştırmaya katılan Telaferlilerin, Türkmenlerin
genel olarak Irak’ta gelecekleri konusunda karamsar olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim %10’u
Türkmenleri karamsar bir gelecek beklediği görüşüne tamamen katılırken, %60’ı da karamsar
bir gelecek beklemektedir. Bu da elbette 13 yıl
zarfında başta Telaferliler olmak üzere bütün
Irak Türklerinin yaşadıkları olumsuzluk, sahipsizlik ve haksızlıklardan kaynaklanmaktadır. 2003
yılından bu yana durumlarında ciddi bir düzelme
olmadığı gibi, hiçbir olay Türkmenlerin lehine
gelişmemiştir.

Şekil 8: Tek Söylemde Birleşme İsteği

Şekil 6: Mezhebî Kimlikten Önce Türkmen Kimliği Etrafında
Toplanma

Siyasî olarak Telafer’de mezhep esasına göre giderek ayrışan Türkmenlerin aslında halk olarak
millîyetlerini daha önde tuttuğunu görebiliyoruz. Nitekim ankete katılanların (50+19=)%69’u
mezhebî kimlikten önce Türkmenlik kimliği etrafında toplanmayı yeğlemektedir. Aslında muhtemelen 2003 yılından önce bu oranın çok daha
yüksek olduğu yönünde bir tahmin yürütülebilir.
Böylece büyük oranda Sünnî Türkmenlerden oluşan bir örneklemin %69’unun millî kimliğini öne
çıkardığını öğrenmek, kayda değer bir bulgudur.
44

Türkmenlerin tek söylem altında birleşmelerine sadece %6’lık bir kesimin karşı çıkması, bu söylem
birliğine ne büyük oranda destek olduğunu açıkça
göstermektedir.

Şekil 9: Türkmen Siyasetçilerinin Türkmenlerin sorunlarını
Çözmede Yeterlilikleri
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Katılımcıların sadece %24’ü Türkmen siyasetçilerin
sorunlarını çözmeye muktedir olduğuna inanmaktadır. Ancak büyük çoğunluk olan %57 fikir
beyan etmeyi istememektedir.
Telaferli göçmenlerin millî şuurlarının gelişmişliğini ve siyasî duruşlarını özetlemek gerekirse,
bu çalışmanın çıkarımlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Büyük çoğunluğu millî şuura
sahip, Türkmenliği ile tamamen iftihar eden,
Türkiye’yi anavatan gören, mezhebî kimlikten
çok millî kimlik etrafında toplanmak isteyen,
Türkmenlerin geleceği konusunda karamsar
olan ve Türkmen siyasetçilerinin yeterliliği konusunda fikir beyan etmeye tereddüt eden bir
topluluktur.

Bu grafikteki sonuca göre katılanların tam yarısı
Şiî ve Sünnî Türkmenlerin birleşmeleri halinde
Telafer’de yaşamanın daha kolay olacağını ifade
etmiştir. Çekimserlerin oranları %34 ve bu görüşe katılmayanların oranı ise sadece %16’dır. Bu
sonucu kapsamlı biçimde yorumlamak gerekir.
Dikkat edilirse cevaplayıcılar olması gerekenle olacak olanı ayrı görmektedirler. Bu aslında
bütün ilişkilerin önümüzdeki dönemdeki siyasi
gelişmelere pamuk ipliği ile bağlı olduğunu göstermektedir.

2.4. Karşı Mezhepten Olanlara Bakış

Şekil 12: Sünnî ve Şiî Türkmenler arasında evlenmeyi
destekleme

Şekil 10: Diğer Mezhepteki Türkmenlerle Yaşamaya
İnanmak

Her ne kadar anket formunda mezhep sorulmadıysa
da, bu araştırmaya katılanların tamamına yakınının Sünnî Mezhebine mensup oldukları bilinmektedir. Bu sonuca göre Sünnî Mezhebindeki
Telaferli Türkmenlerin (44+19=) %63’ü şartlar ne
olursa olsun Şiî Türkmenlerle beraber yaşamanın
gereğine inanmaktadır. Burada fikri olmayanların
oranının %26 çıkması, katılımcıların bu konuyu
tartışmaktan kaçındığını göstermektedir. Yoksa
inanmayanların oranı %11 gibi düşük bir oranda
kaldığı açıktır.

Sosyal içerikli bu sonuç da cevaplayıcıların üç parçaya
bölündüğünü açıkça göstermektedir. Evlenmeye
taraftar olanlar (15+16=) %31, olmayanlar %39
görüşü olmayanlar ise %30’dur. Halbuki 2003
yılından önce çok sayıda Telaferlinin diğer mezhepteki insanlarla evlendiğini kendilerinden öğrenebiliyoruz. Bu da gösteriyor ki Telaferliler bölünmenin sınırındadırlar; yine de, tekrar bir arada
yaşayabileceklerini önceki beyanattan çıkarmak
mümkündür. Aslında sosyolojik olarak en önemli kaynaşma aracının evlilik olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü insanlar birbirleriyle hayatlarını paylaşacak ve gelecek nesilleri birlikte dünyaya getireceklerdir. Onun için bu oranın sınırda
çıkması, sınırda olan toplumsal kopuşu da göstermektedir. Durum böyle giderse siyasî ayrışmaları
da beraberinde getirecektir.
3- Temayüller İtibariyle Demografik Özelliklerin İlişkilendirilmesi
Bu kısımda üç önemli demografik özellik olan yaş,
cinsiyet ve medenî durum değişkenleriyle dört
temayül kümesi arasındaki ilişki Ki Kare analizi ile
incelenmiştir.

Şekil 11: Farklı Mezhepteki Türkmenlerin Birlikte Yaşama
Şansı

3.1. Millî Şuur Düzeyleriyle Demografik Özelliklerin
İlişkilendirilmesi
Burada millî şuuru temsil edebilen dokuz ifadenin yaş
grupları ile Ki Kare analiz sonuçları özet olarak verilmiştir.
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Tablo 4: Millî Şuur ile Yaş Grupları Arasında Farkın Varlığı

Millî Şuur İfadeleri
Türkmenlikle iftihar
Türkiye anavatandır
Türkiye’nin yardımı olmadan sorunlar bitmez
Mezhep kimliğinden
önce Türkmen kimliği
Türkmenlerin geleceği
hakkında Görüş
Türkmenlerin tek sözde
birleşmesi
Türkmen siyasetçilerinin
muktedirliği
Telafer’in il olması istikrar getirir
Telafer’in geleceği hak
kında karamsarlık

Fark
Yorum
Yok
Var Yaş arttıkça kabul
artmaktadır
Var Gençler ve olgun
yaştakiler daha çok
inanıyor
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Telafer Türkmen toplumu 2003 yılından günümüze
dek çok ciddî badireler atlatmış ve hâlâ huzur
ve sükuna kavuşamamıştır. Buna rağmen millî
konularda farklı demografik tabakalar arasında
farkın çıkmaması, toplumsal dokunun sağlamlığını ve kararlığını göstermektedir. Telaferlilerin
Türkiye’ye bakışları millî meselenin önemli bir kilometre taşıdır. Şekil 2 ve Şekil 3’te görüldüğü gibi
göçmen Telaferli Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye’yi anavatan kabul etmekte ve Türkiyesiz sorunlarının çözülemeyeceğine inanmaktadır.
Bu inancın muhafaza ediliyor olması önemli bir
bulgudur.
Tablo 5: Millî Şuur ile Cinsiyet Arasında Farkın Varlığı
Millî Şuur İfadeleri
Fark
Yorum
Türkmenlikle iftihar
Yok
Erkekler daha
Türkiye anavatandır
Var
çok katılıyor
Türkiye’nin yardımı olmaYok
dan sorunlar bitmez
Mezhep kimliğinden önce
Yok
Türkmen kimliği
Türkmenlerin geleceği hakYok
kında Görüş
Türkmenlerin tek sözde
Yok
birleşmesi
Türkmen siyasetçilerinin
Kadınlar daha
Var
muktedirliği
çok inanıyor
Erkekler daha
Telafer’in il olması istikrar
Var
çok inanıyor
getirir
Telafer’in geleceği hakkında
Yok
karamsarlık
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Millî şuur cinsiyetler arasında da ciddî farklılık göstermemektedir. Kadınların Türkmen siyasetçilere
erkeklerden daha çok inanması iyi niyetli ve daha
çok mütevekkil olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Erkeklerin Türkiye’nin anavatan olması ve
Telafer’in il olmasının istikrar getireceği konusunda daha baskın olmasını ise eğitim ve bilgi düzeyine bağlamak mümkündür.
Tablo 6: Millî Şuur ile Medenî Durum Arasında Farkın Varlığı

Millî Şuur İfadeleri
Türkmenlikle iftihar
Türkiye anavatandır
Türkiye’nin yardımı olmadan sorunlar
bitmez
Mezhep kimliğinden önce Türkmen
kimliği
Türkmenlerin geleceği hakkında
Görüş
Türkmenlerin tek sözde birleşmesi
Türkmen siyasetçilerinin muktedirliği
Telafer’in il olması istikrar getirir
Telafer’in geleceği hakkında
karamsarlık

Fark Yorum
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Millî şuur ile medenî durum arasında hiç bir ilişkinin
tespit edilmemesi şaşırtıcı bir sonuç değildir. Çünkü yukarıda da gösterildiği gibi Telaferli Türkmenleri millî şuur konusunda gelişmiş bir toplumdur
denilebilir.
3.2. Göçmenlerin Mezhebî Tutumlarıyla Demografik
Özelliklerinin İlişkilendirilmesi
Burada mezhebî durumu temsil edebilen beş ifadenin yaş grupları ile Ki Kare analiz sonuçları özet
olarak verilmiştir.
Tablo 7: Mezhebî Tutum ile Yaş Grupları Arasında Farkın
Varlığı

Mezhebî Tutum İfadeleri
Diğer mezhep mensuplarıyla yaşamaya inanmak
Telafer’i kurtarmadan
sonra diğer mezheptekilerle yaşayabilme
Şiî-Sünnî birleşirse yaşamak kolay
DAEŞ çıksa da Şiîler
Sünnîlerle birleşemez
Mezhepler arası evlenmeyi destekleme

Fark
Var
Var

Yorum
Yaş arttıkça inananlar da artıyor
Yaş arttıkça yaşayabilme isteği
artıyor

Yok
Yok
Var

Yaş arttıkça destek
artıyor

Telafer Türkmenleri, son on yıl zarfında birçok yıkımın
hedefi olmuştur. Şehrin içinde bir zamanlar iç içe
yaşayan ve birbirinden kız alıp veren Şiî ve Sünnî
halk, bu yıkımdan olumsuz etkilenmiştir. Bu tablo da
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onu yansıtmaktadır. 50 yaşını aşmış yani gençliğini
2003 yılından önce yaşamış olan neslin, mezhep konusunda daha hoşgörülü oldukları anlaşılmaktadır.
Mezhebî açıdan nesiller arası farkın doğmaya başlaması, ciddî bir tehlikenin habercisidir. Bunun farkında olmak ve çözüm üretmek genelde Irak Türkmenleri ve özelde de Telafer Türkmenleri için gereklidir.

Bu analizden çok önemli sayılacak bulgular elde
edilmemiştir. Ancak, evlilerin mezhepler arası
evliliğe sıcak bakarken, bekârların bakmamasını
bekârların daha çok gençlerden oluştuğuna bağlamak mümkündür. Bir önceki tabloda da gençlerin zaten mezhepler arası evlenmeye karşı olduklarını tespit etmiştik.

Tablo 8: Mezhebî Tutum ile Cinsiyet Arasında Farkın Varlığı

Sonuç
Üzerinde araştırma yapılan kütle, Telaferli Türkmenler olup, DAEŞ’in Haziran 2014 tarihinde Telafer’i
işgal etmesinden bu yana Türkiye’ye göç eden ailelerdir. Bu ana kütle daha çok 40 yaş altı, erkek,
evli ve dörtten fazla çocuğa sahip kişilerden oluşmaktadır. Telaferliler üzerine yapılan ilk uygulamalı bu araştırmada ciddî bulgular elde edilmiştir.
Ancak araştırma kütlesinin çoğunluğu Sünnî Türkmenlerden oluştuğundan, genelleştirmeyi zorlaştırmaktadır. Buna mukabil bulgulardan anlaşıldığı
kadarıyla mezhebî olarak homojen olan kütle aslında birçok siyasî ve sosyal konularda heterojen
özellikler taşımaktadır.

Mezhebî Tutum İfadeleri
Diğer mezhep mensuplarıyla yaşamaya
inanmak
Telafer’i kurtarmadan
sonra diğer mezheptekilerle yaşayabilme
Şiî-Sünnî birleşirse
yaşamak kolay

Fark

Yorum

Yok
Var

Erkekler daha çok
inanmaktadır

Yok

DAEŞ çıksa da Şiîler
Var
Sünnîlerle birleşemez
Mezhepler arası evlenVar
meyi destekleme

Erkeklerin %45’i katılmıyor, kadınların %43
katılıyor
Erkeklerin %46’sı
destekliyor, kadınların
%46’sı desteklemiyor

Bu tablonun sonucu çok önemli ve şaşırtıcıdır. Demek ki kadınlar erkeklere nazaran daha mezhepçi
tutum sergilemektedir. Bunun tahlilini dikkatlice
yapmak gerekir. Büyük bir ihtimalle bunun sebebi
dinî saiklerden çok, sosyolojik faktörlerdir. Neticede mezhebî ayrışmanın acısını erkekten çok kadın
çekmektedir. Farklı tarihlerde şehirde iki mezhep
arasında yaşanan olaylarda ölenlerin çoğu erkek
olup, arkalarında onlarca yetim çocuk bırakmıştır.
Tablo 9: Mezhebî Tutum ile Medenî Durum Arasında Farkın Varlığı

Mezhebî Tutum İfaFark
deleri
Diğer mezhep mensuplarıyla yaşamaya
Var
inanmak
Telafer’i kurtarmadan
sonra diğer mezhepte- Var
kilerle yaşayabilme
Şiî-Sünnî birleşirse
Yok
yaşamak kolay
DAEŞ çıksa da Şiîler
Var
Sünnîlerle birleşemez
Mezhepler arası evlenVar
meyi destekleme

Yorum
Eşinden ayrılanlar
daha çok inanıyor
Fikri olmayanlar
çoğunlukta

Evlilerin yarısı
buna inanmazken,
bekârların yarısı
inanmaktadır
Evlilerin çoğu
desteklerken,
bekârların çoğunluğu karşıdır.

Kütlenin hemfikir olduğu konuların başında millî meseleler gelmektedir. Nitekim %95’i Türkmenliği ile
iftihar ederken, %87’si Türkiye’yi anavatan kabul
etmektedir. Bu sonuç millî şuurun tezahürü olup,
bir asır boyunca Telafer Türkmenlerinin Türkiye
ile doğrudan ilişkileri olmadığı halde Türkiye ile
gönül ve kader bağlarının kopmadığını göstermektedir. Ancak %63’ünün Türkiye’nin yardımı ve
müdahalesi olmadan Telafer sorununun çözülemeyeceğine inanması da önemli bir bulgudur. Bu
bağlamda bir başka destekleyici tespit, cevaplayıcıların %69’unun millî kimliği, mezhebî kimliğin
önünde tutmasıdır. Ancak yaş arttıkça Türkiye’yi
anavatan kabul etmede de artış olması, gençlerin
bu görüşlerinde nisbî erimeler meydana gelebileceğinin sinyallerini vermektedir. Bu konuda bazı
tedbirlerin alınması gerekmektedir denilebilir.
Buna mukabil, çalışmadaki bulgulardan hareketle,
gelişmelerin sürekli daha kötüye gitmesinin bu
kütle üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı söylenebilir. Türkmenlerin geleceği konusunda karamsar
olan ve Türkmen siyasetçilerinin yetersizliği konusunda mütereddit olan Telaferli Türkmenlerin
oranı yüksek çıkmıştır.
Mezhebî açıdan nesiller arası farkın doğmaya başlaması, ciddî bir tehlikenin habercisidir. Yaş azaldıkça mezhepçilik duygusu artış göstermektedir.
Öteki mezhebe karşı en çok hoşgörülü olanlar
genelde 50 yaş üstü insanlardır ki bu kesim iki
mezhep arasındaki uyumu gençliklerinde yaşamışlardır. Bir diğer tehlikeli tespit ise kadınların
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erkeklere nazaran daha mezhepçi tutum sergilemeleridir. Bunu da, ölenlerin erkekler olmasına rağmen acıları kadınların çektiğine bağlamak
mümkündür.
Sonuç olarak bazı gerçekleri dile getirmek gerekir.
Her şeyden önce 50 bin civarında bir Telaferli
Türkmen kütlesinin Türkiye’de olması kendileri
açısından bir fırsata çevrilebilir. Bu kütlenin millî
şuura sahip olması, Türkiye’ye anavatan gözüyle
bakması ve millî kimliği mezhepten daha önde
tutması büyük bir avantajdır. Bu avantaj mutlaka değerlendirilmelidir. Dört yıldan beridir
Türkiye’de misafir edilen bu kesimin iaşe ve ibate
problemleri büyük ölçüde halledilmiştir. Telaferli
Türkmenlerin kendi yurtlarına dönüşüne yönelik
vizyon hep ön planda olmalıdır. Telafer’in Türkiye sınırına en yakın Türkmen şehri olması hem
Türkiye’nin güvenliği hem de Irak Türkmenleriyle
bağlantının devam etmesi açısından önemlidir.
Gelişmeleri oluruna bırakmaktansa ona yön vermek Türkiye’nin millî güvenliği açısından kaçınılmazdır. Irak’ta Türkmenlerin Telafer’e dönüşü ne
(Sünni ve Şii) Arap’ın ne de Kürt’ün umurundadır.
Bilakis, her iki kesim de Türkmenleri Telafer’e
dönmelerine pek sıcak bakmamaktadırlar. Çünkü
Türkmenlerin Telafer’e dönmesi, Türkmenlerin
güçlenmesi demektir.

Başta Necef ve Kerbela olmak üzere Irak’ın farklı
yerlerine dağılan 170 bin Telaferli Türkmen’in
görüşleri, ne bu araştırmanın sonuçlarına bire
bir uyacak ne de tamamen ayrışacaktır. Ancak
hangi konularda ortaklıklar, hangi konularda
ayrışmalar olduğunu tespit etmek çok önemlidir. Dolayısıyla Irak içinde farklı yerlere dağılan
Telafer içinde farklı bölgelere dağılan Telafer
asıllı Irak içinde farklı yerlere dağılan Telafer
asıllı Irak içinde farklı yerlere dağılan Telafer
asıllı kütle üzerinde araştırma yapıldığı takdirde, Telafer’in kurtarılması konusunda tarafların kararlarına katkı sağlamak daha kolay olacaktır.
Telafer, DAEŞ’ten kurtarılalı bir yıldan fazla bir süre
oldu. Irak içinden on binlerce Türkmen şehre
dönüş yapmıştır. Ancak Türkiye’de olanlardan
pek azı dönmüştür. Bunun da çok farklı sebepleri bulunmaktadır. Bunların başında şehirdeki
can güvenliğinin olmaması, iş imkânlarının olmaması, şehir alt yapısının büyük ölçüde tahrip olması, belediye hizmetlerinin ve okulların
tam hizmet verememesi gelmektedir. Bunların
hiç birisi Iraklı yöneticilerin umurunda değildir.
Ama Türkiye, sınırlarının ötesinde bir güvenlik
kuşağı istiyorsa, Türkmenlerin Telafer’e dönmesini “mesele” yapmalıdır.

Türkmen Kızı
İlaf Köprülü
Hikaye
Yarışmasında
Ödül Kazandı
V. Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması ödül
töreni Kastamonu’da yapıldı. Yarışmada
dereceye girenlere ödülleri Kültür ve
Turizm Bakan Yrd Prof Dr Haluk Dursun,
Türksoy Gn Sekreteri Dusen Kasainov ve
Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Dr
Yakup Ömeroğlu tarafından takdim edildi. Yarışmaya Türkmeneli bölgesinden
katılan Altunköprü’lü İlaf Köprülü ise
mansiyon ödülüne layık görüldü.
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İDİN

Ali Marufoğlu için

Sen yalnız Tuz’un değil, bütün Türkmeneli’nin
Medarıiftiharı, bengi eseri idin
Yeryüzünde en güzel köklü Türkmen dilinin
“Direniş”le direndin bu asil millet için
Her sözcük her dizenle sadık rehberi idin
Cehalet tarlasına azminle saldın biçin
Barışı alkışladı dalındaki güvercin
Övgü ve övünç ile Türkmeni Türkmen yazdın Özgürlüğe özenen yaşam değeri idin
Bu konuda kuşkusuz Türkmen tavrıyla azdın
Milliyetçi ruhlarda Türkmenciliği kazdın
“Türkmeneli’nin dili hoyrat” dedin doğru söz
Her kahraman Türkmenin kılıç, mavzeri idin
Horyatı yakmaktadır bağrımızda olan köz
Senden sonra bu sırrı kime diyeyim ki çöz
“Olaylar konuşuyor” öykü üstüne öykü
Bu işi iyi bilen hem de enderi idin
Bu yolda sırtlarmıştın en güç en ağır yükü
Türkmence yansıtmıştın Azeri’yi hem Türk’ü
Doksan üç yıl bir ömür, çoğu hizmetle dolu
Kültürel dünyamızın parlak cevheri idin
İlk günden bellemiştin doruğa giden yolu
Hak peşinde olana açmıştın kulaç kolu
“Deremet” de ne yok ki, bereketli bir eser
Türkmen meselemizin meçhul askeri idin
Her sayfasından kalıt, folklor rüzgârı eser
Zengin geçmişimize değer biçimiştin değer
Açılıp Dürülmeyen koca defteri idin

Hüsam HASRET

ÖLMEZ ALİ’M
Acı haber ulaştı bizim mahzun Erbil’e
Dostluğun ne kutsalmış çok severdin bizleri
Ali Maruf göç etti bir de gelmez Erbil’e
Fevzi’nin toy gecesi sahne yığdı bizleri
Matemin Tuzada oldu geç dediler Erbil’e
Sen bir dedin bende bir Hatat vurdu dizleri
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Türkmeneli kayp etti büyük edip Ali’yi
Millet coştu hoyratla Ekrem çağırdı beste
Gömütü nurla dolsun Menzilesi Alıyı
Eve geldik Erbil’denişittik ki sen hasta
Gönlüm sevdi dünya’da o hocayı Veliyi
Yatakta dilin açtın selam söyleyin dosta
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Yasa batan Tuz değil belki tüm Türk Dünyası
Yasa batırdı bizi Dünyada son gidişi
Tanrı ona affkılar melek onun kadası
Felek her canı alır işte öyledir işi
Tarihe damğa vurdu şiir bayat mayası
Tümümüz torpağınız erkekse yoksa dışı
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Ne yazık bizi saldınson yolculuğa gittin
Esat yazdı mersiyen Türk Dünyası yastadır
Dağlar gibi yüksektin dev teki nasıl bittin
Ömrümüz zaman alır kimine de astadır
Kalbimizde yaşarsın gözden çok erken ittin
Yerin Cennettir hocam sözün bütün dostadır
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Türkmeneli yastadır Erbil Kerkük Tuz ağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar
Bülbül ötmez yas tutup gül açmaz kuru bağlar

Esat ERBİL
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Türkmen Albümünden

Kerkük 1919

Lütfi Kırdar Kerkük’te. (1953)
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HALK AĞZIYLA DÖRTLÜKLER
Xançı burda xanı var
Arpası var deni var
Xana bir kervan geldi
Dert hasret figanı var
Bu yol kervan yoludu
Bu yollarda kanlı var
Felekten çok itneşme
Felegin kalxanı var
Baxma bu xan yıxılıp
Bu xanın bir adı var
Sabret mene ey dostum
Her şeyin bir zamanı var
Heley ardı
Toz olu heley ardı
Mende vefa bitmiyip
Gevlimde hele yardı
Meni vuran zalımlar
Felekten hele yardır
Kur naza
Çok gözelsen kur naza
Ne yazuğ men aldandım
Seniv teki kurnaza
Gel dostum ara meni
Kabladı yara meni
Felek aldı ceyranım
Tanıdı kara meni
Koyun balamı görüm
Tanımaz sora meni
Elivden kaz kabrimi
Sen endir gora meni
Gözün avcı
Dat suyun gözün avcı
Vurdu bala ceyranı
Kör etti gözün avcı
Gözüm avcı
Kalk gezeğ gözüm avcı
Menim aslım avcıdı
Yan getmez gözüm avcı

Kal ağam
Yurttan çıkma kal ağam
Bu Kerkük ne Kerkük’tü
Çayı dertli kala ğam

Sen gettiv giden kıştan
Hiç görmedim bu işten
Tez yetir yurda balam
Çıkacaktı iş işten

Dad ağam
Bu datlıdı dad ağam
Bu Kerkük’ün ahınnan
Bir geli dada ğam

O yaradan
O mahluk o yaradan
Sağalmanyan yara var
Mende var o yaradan

Mende yannam
Gidersem mende yannam
Bir gün geli gözlerim
Sineve men dayannam
Ataşıma yar yandı
Gün geli men de yannam

Adıv kalpte kazılıp
Kalp aşkuvdan ezilip
Deme ayrılık oldu
Bu kısmetti yazılıp
Ayrılık ezdi meni
Gam dertten yazdı meni
Özüm sapa sağıydım
Göz be göz kazdı meni

FOLKLOR
Hudu bugün ne gündür
Güzeller gider kilsaya
Biat (beyat) eyler Meryem oğlu İsa’ya
Canım ona kurban
Güzellere kim süt verip oldu daya
Ne cünuni aşıktır
Döndü mühabbet saldı Yusuf’u Züleyha’ya
Ey bana aşık olan güzel oğlan
Kax gideğ tamaşaya
Sende biat eyle Meryem oğlu İsa’ya
Ey bala ne İsa’ya gellem ne Musa’ya
Ben Musulmanım gel dinime gir
Seni aparram cenneti alaya
Kenzi verrem Fatimatul Zehra’ya
El sallam damanına yalvarram diyerem
Hak nebi İsa sen
Gel bu divaneyi hak eyle gör
Eger görmesev ahu zarımı
Yandırram bu dünyanı gevlim sevip bu şevxi terseni
Çarkı dönsün felegin koymadı bir şad olayım

Eyüp AKKOYUNLU
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Turkish-language
schools on the rise across Iraq
Ali Mukarrem GARİP
The popularity of Turkish-language schools is rising across
Iraq, the head of a Turkmen
cultural and educational
group told Anadolu Agency
on Monday.
Head of the Turkmen Education
Center, Kahtan Vindavi said
interest in the schools was
particularly widespread in
Iraq’s northern Kirkuk prov11/20/2018 ince.

operating in Turkmen-majority areas of Iraq.
According to Vindavi, Turkishlanguage schools have received nearly 300 transfers
from Arabic and Kurdish institutions with the new academic year.

of their alumni, Vindavi said
total transfers were targeted
to reach 1,000.
“We are endeavoring to keep
the education of our schools
high. Besides Kirkuk, we are
providing all manner of support to our schools in Baghdad, Mosul, Tal Afar, Erbil
and Diyala.”

“We are pleased that, besides
Turkmens, Arab and Kurdish
Turkish-language
education
Turkish-language
schools
on the rise across
Iraq
families
are also
registering
has
been
available
in many
their children to Turkish eduschools
under
the
Iraqi
EduTurkish-language
schools
on
the
rise
across
Iraq
cation schools,” he said.
The Turkmen Education Center
cation
Ministry
throughout
is a sub-group of the TurkTurkmen-populated arTransfersmeneli
from non-Turkmen
says the
headschools
of a Turkmen
center
Adding that
owedculturalhigh
Cooperationfamilies
and Cul-skyrocketing,
eas since the 2003 downfall
much of this newfound popture Foundation, an advoca01.10.2018
ularity to the achievements
of Saddam Hussein.
cy and cultural organization

By Ali
Garip
54 Mukarrem
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ِA Pioneering Initiative By Four
Turkmen
Kardashlik
In a pioneering initiative by four
Turkmen artists, an exhibition
of art and handicrafts was held
in Istanbul. The exhibition attracted a lot of attention from
visitors who came to the exhibition for days to see the paintings that embody authentic
Turkmen art.
In this exhibition, the artists adopted a focus on the Turkmen
character, in contrast to Turkmen costumes and traditions,
as well as inspiration from
some exhibits in Turkish museums that embody the Turkish
vision of this world.
Turkan Tarzi and Gulsun Turan led
the painting section with exquisite oil paintings, while Fidan
Tarzi contributed in the field of
handicrafts and necklaces design, and the architecture Petek
Muhittinoğlu was decorated
and designed and supervised
the design of the art exhibition.

This exhibition was a courageous
initiative by four artists who
taste the aesthetic art of introducing the inhabitants of
Istanbul with a glimpse of
the original Turkmen art and
drawing attention to the great
difficulties that the Turkmen
cities in Iraq have had, which
have affected the return of artistic creativity.
There are a lot of Turkmen artists and artists living in Turkey who can provide a new
and enjoyable artistic movement. It is hoped that the
Turkmen artists will organize
a wider exhibition of many
who have not had the opportunity to participate in
this pioneering exhibition,
and may be the year 2019
stage of the organization of a
larger and more comprehensive one, this was stated by
the designers of this beautiful exhibition.
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And This is Our Manifesto
Erşat HÜRMÜZLÜ

Translated by: Yağmur Barham

A manifesto is in fact a document
that lists commercial goods
found at any given moment
on a cargo ship. However,
during an election period,
parties commonly use the
word manifesto to outline
what their aims and policies
will be if elected. For this
reason, the Turkish Language
Association refers not only
to the former ‘commercial’
definition but also adds that
a manifesto is “a statement
that represents the political
identify and belief of a social
movement.”.
Since a manifesto is part and
parcel of every social movement, isn’t it imperative that
the Iraqi Turkmens – who
have sacrificed their lives
and struggled for many years
– should reflect on the pros

and cons of their movement
and outline their own manifesto? We believe so.
Let’s think together and decide
what points should feature in
such a manifesto:
· The individual does not feature in nationalistic campaigns. As the late Galip Erdem said, we should strive to
highlight our campaign, not
ourselves. A person holding
office should not view the
“others” as primitive, useless,
or even superfluous.
Accountability is just as important as the struggle itself. Are
we ready to first look for our
flaws within ourselves?
· Nationalism means to love
every member of your nation. We can shake the hands

of everyone, with the exception of those who have betrayed the cause. Because
of jealousy, ambition or selfinterest, some will try to divide us. However, we shall
respond with unity.
· Arrogance, beware of arrogance. There are such people
that despite being highly
successful in a given profession, will act is if they know
best when it also comes to
literature, politics, health or
societal issues.
However,
admitting that you just don’t
know, is a sign of an intelligent person. Hence, the
greatest treatment for arrogance is humility. If humility is internally accepted, it
can act as a healing power
against the sickness of arrogance. The biggest threat to
our generations is arrogance
and ignorance; we have to be
wary of this.
· The Turkmen generally admire literature, but this does
not mean that everyone
should be a writer. We also
need readers. In the past,
everyone’s first act was to
write hoyrats (poetic and
rhythmic literature in Turkmen culture). Despite not
reading more than a couple
of articles in their lifetime,
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there are those that think it’s
their duty to write articles.
Furthermore, there are those
who lack the linguistic and
creative skills but end up paying others to publish books
and articles under their
name. However, the reader
is often more reputable than
the writer.
· Imitation is a morbid condition. Not long ago we were sitting with a friend by the seaside to observe the seagulls
as they fed on bagels and
bread. We thought to ourselves that even the seagulls
had given up on flying. My
friend however commented
that out of shame, even the
seagulls will fly occasionally. It reminds me of people
who accept only select parts
of nationalism, again, out of
shame. Don’t they feel the
need to comply with all aspects of this lofty movement?
· Our most obvious deficiency
is proper education. Education is essentially the root
of everything that has gone
wrong in this region. The
world has changed, and the

traditional teachers of the
past have made way for the
modern “facilitator”.
We
must make the switch from
education to learning. Instead of imposing what we
think is worthwhile, we need
a system that encourages the
facilitation of all knowledge
and values. However, in order to do this, the facilitators must be competent in
their own right. If we intend
to secure our future, then
we need to urgently create a
constructive “learning” environment.
· Our youth needs to know
that if you don’t chase money, then the money will chase
you. However, money should
not be the ultimate goal. Instead, the younger generation should strive to do their
work in the best possible way
or else they will not only lose
out on the money, but also
their self-respect.
· Staying united is crucial for
they have always tried to divide us. First, they differentiated us through the SunniShia spectrum. That didn’t

work because we learnt
from our forefathers that
sectarian differences give
us strength and enrich our
lives. They then tried to divide us between Kirkuk-Erbil
and Kirkuk-Telafer, but that
also failed. They even tried
to divide us between those at
home and abroad. None of
those tactics worked because
nationalism doesn’t pay heed
to such claims. That’s why
unity is imperative to quell
such attempts. We must
showcase our unity and solidarity every chance we get.
· Our national movement and
values must come from the
heart of the nation. Those
who believe in nationalism
and the importance of unity
should be free to make their
own decisions. There is no
other alternative.
Are there only these 9 points
in our manifesto? Of course
not. Those of you who are devoted to this cause, go ahead
and develop this manifesto
further.

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /  • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 20  • السنةSayı/Issue 80  • العددEkim-Aralık/October-December 2018  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

57

KERKÜK VAKFI

الدكتور مصطفى صابر...
واللحن الذي لم يكتمل
جمهور كركوكلي
حملت الينا األخبار قبل أيام نبأ
وفاة االنسان الطيب ،والطبيب
النطاسي البارع ،والفنان
األديب ،المرحوم مصطفى
صابر ،بعد صراع مديد مع
المرض ،ورأيت أن أدوّن
ههنا ،بعضا من ذكرياتي
مع المرحوم (وما اكثرها)
اذ تمتد عالقتي به الى أكثر
من أربعة عقود من الزمن .
جمعتنا معا جلسة أدبية في داره
العامرة ،عند بواكير مشواري
مع الشعر واالدب والصحافة،
وأراد المرحوم ان يتعرف
علي عن كثب ،وكان اللقاء
األول الذي تم في تلك الجلسة
األدبية ،التي سرعان ما تحولت
الى جلسة سمر وغناء وشعر،
كان هو فارسها بال منازع،
يعزف على عوده ،تارة ،ويغني
بصوته الرخيم الهاديء تارة
أخرى ،يشاركه في العزف
على الة القانون ،شقيقه،
المرحوم الدكتور صبحي ،وال
غرابة في ذلك ،فكالهما سليال
اسرة اشتهرت باالدب والفن،
ونهال معا من نبع تلك االسرة
المعروفة ،للقاصي والداني
من اهل كركوك ،بأنها أنجبت
فطاحل قراء المقام ،ويكفي أن
نذكر القاريء الفذ المال طه
(رحمه هللا ) ،وشقيقه أشهر قراء

كركوك المال صابر ( طيب هللا
ثراه ) ،والد المرحومين الدكتور
مصطفى والدكتور صبحي،
والمتوفى في .20/12/1941
والى جانب حبه لألدب والفن
ومشاركته أشقائه وشقيقاته في
وضع اللبنات األولى لإلذاعة
التركمانية عند افتتاحها في
األول من شباط عام ،1959
حيث سجلوا معا أول اغنية
جماعية هي اغنية (صونامز
ّكولده قادي) ،و كان المرحوم
الدكتور مصطفى صابر ،من
مشاهير أطباء كركوك وله باعه
الطويل وشهرته الواسعة في
مجال الطب،فهو من خريجي
جامعة طب إسطنبول سنة
 ،1956وعمل لفترة طويلة في
مدينة تلعفر وحاز على حب
واحترام أهلها ،لدماثة خلقه،
وحسن تعامله ،مع مرضاه
ومراجعيه ،فهو البشوش ابداً
والمبتسم دائماً ،ال يمّله جليسه،
وال يرتوي مح ّدثه من معسول
كالمه ولطف معشره ،كان
همه أسعاد االخرين ،وإدخال
البهجة في نفوسهم ،خصوصا
مرضاه ،مع اإلشارة الى انه
رحمه هللا لم يكن يتقاضى اجرا
من اكثر مراجعيه ،وكانت
عيادته بمثابة واحة للفقراء
والمعوزين ،فالمادة عنده تاتي

في اخر القائمة ،المهم عنده ان
يكون سببا في اسعاد االخرين.
في عام  1987اختار قصيدة
من قصائدي الشعرية ،وصاغها
لحنا جميال من نغم (حجاز كار)
وأستشارني ،ان كنت أوافق على
قيام مطربة صاعدة وقتها (اتحفظ
على اسمها) لغناء اللحن.؟
فلما رفضت الطرح لعدم
أهلية الصوت المذكور ألداء
لحن جميل ومتكامل مثل ذلك
اللحن ،اذعن لرأيي ولم يبد
أي انزعاج أوتذمر ،وبقي ذلك
اللحن الجميل طي األرشيف،
وكان أن بدأت احداث غزو
الكويت وصار األمر في عداد
المنسيات و المفقودات مع ما
فقد من أشيائنا الثمينة في تلك
االحداث .ولكن ظل اللحن
المذكور اثيرا عند المرحوم،
وعزيزا عليه ،يغنيه في مجالسه
الخاصة ويتفاعل مع كلماته،
وأحيانا يذرف الدمع وهو يغنيه.
حبذا لو يبحث نجله (أتيال)
عن اللحن في أرشيف والده
المرحوم ،لنعيد الحياة اليه،
تخليدا لذكرى انسان كان
وسيبقى عزيزا على قلوبنا
جميعا  !..
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معرض للرسم والتحف اليدوية للفنانات
التركمانيات العراقيات
قارداشلق
في مبادرة رائدة من اربع فنانات
تركمانيات أقيم في مدينة إسطنبول
معرض للفن التشكيلي واالشغال
اليدوية واستقطب المعرض اهتماما
واسعا من قبل الزوار الذين توافدوا
على المعرض طيلة أيام لالطالع
على اللوحات الفنية التي تجسد الفن
التركماني األصيل.
وقد اعتمدت رائدات الرسم في هذا
المعرض على التركيز على
الطابع التركماني في عكس
األزياء والتقاليد التركمانية،
عالوة على استلهام بعض
المعروضات في المتاحف

التركية والتي تجسد الرؤية
التركية لهذا العالم.
تصدرت الفنانتان توركان ترزي
وكولسون توران قسم الرسم
بلوحات زيتية رائعة ،بينما
أسهمت فيدان ترزي في حقل
المشغوالت اليدوية وتصميم
القالئد وتولت المعمارية بيتك
محي الدين اوغلو معروضات
التزيين والتصميم واشرفت على
تصميم المعرض الفني.
لقد كان هذا المعرض مبادرة شجاعة
من أربع فنانات يتذوقن الفن
الجمالي لتعريف القاطنين في
إسطنبول بنبذة عن الفن التركماني
األصيل ولفت األنظار لما تعانيه
المدن التركمانية في العراق من
صعوبات جمة أثرت على مردود
االبداع الفني.
والمعروف أن هناك الكثير من الفنانات
والفنانين التركمان القاطنين في
تركيا ممن يمكن لهم رفد الحركة
الفنية بالجديد والممتع .ومن المؤمل
أن تبادر الفنانات التركمانيات
بتنظيم معرض أوسع يضم
الكثيرات ممن لم تتح لهن الفرصة
لالشتراك في هذا المعرض الرائد،
وقد يكون عام  2019مسرحا
لتنظيم معرض أكبر وأشمل وهذا
ما قد ورد على لسان مصممات
هذا المعرض الجميل.
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معجم الكتب المطبوعة بالتركية في العراق
بقلم اوميد يشار
صدر في مدينة كركوك حديثا (معجم
الكتب المطبوعة بالتركيةفي
العراق)للفترة( 1821ـ )2007
وهو من اعداد الباحثين(حسين
سوزلو وتيمور سوزلو) ورتبت
الكتب التي احتواها المعجم
حسب الحروف الهجائية السماء
المؤلفين في طباعة انيقة وتجليد
فاخر، ،وبلغ عدد الكتب الصادرة
في العراق والمطبوعة باللغة
التركية( )1096كتابا،وذلك منذ
دخول الطباعة الى العراق ولغاية
عام ،2017ويهدف هذا المعجم
الى حصر كل ما طبع في العراق
من كتب باللغة التركية،خالل
الفترة الزمنية المذكورة،لتقديم
خدمة للباحثين والكتاب،وقد
بذلت جهود شاقة ومضنية
من معدي المعجم في جميع
مواد المعجم من اماكن مختلفة
وبمساعدة الخيرين،ومع ذلك
فقد قدما اعتذارا الى كل من لم
يرد ذكر كتابه ضمن المعجم،فال
شك ان اعداد معجم بهذا الهدف
عمل جاد وشاق وليس من السهل
وال من الميسور حصر جميع ما
نشر من كتاب في العراق باللغة
التركية خالل فترة زمنية طويلة
وهي الممتدة من عام 1821
ولغاية ،2017والشك ان هذا
الجهد المعجمي عمل رائد في
ميدانه،وكل من يتصدر الى
اعداد معجم البد ان يعاني من
المشاق،وفي الوقت الذي نشد على

أيدي الباحثين الفاضلين ونهنئهما
بهذا الجهد العلمي المتميز،ندعو
المعلومات
استكمال
الى
المتبقية للكتب المطبوعة في
العراق باللغة التركية،وهذا ما
يتطلب من المثقفين والقراء
والمهتمين باالعمال المعجمية
الى مد يد العون والمساعدة الى
الباحثين وامدادهما بالمعلومات
الببليوغرافيا عن كتب اخرى
مشمولة بنطاق هذا المعجم اذا
لم تكن قد وردت فيه في هذه
الطبعة،وكل عمل انساني البد ان
ترد عليه مالحظات.
وقد وجدنا بعضها اثناء قراءة وتدقيق
المعجم،ومنها ان هناك كتب لم
تذكر سنة طبعها أو مكان نشرها
أو اسم المطبعة وغير ذلك من
المعلومات الببليوغرافيا،وهذه
معلومات يمكن استكمالها بمرور
الوقت،وتتم اضافتها في الطبعة
القادمة،وقد ورد عن العماد
االصفهاني(أني رأيت انه اليكتب
احد كتابا في يومه اال قال في
غده،لو غير هذا لكان أحسن ،ولو
زيد هذا لكان يستحسن،ولو قدم
هذا لكان افضل،ولو ترك هذا لكان
اجمل،وهذا من اعظم العبر ،وهو
دليل على استيالء النقص على
جملة البشر) كما قال(الدكتور
جنسن)( يتوق كل من يؤلف كتابا
الى المديح ،اما من يصنف قاموسا
فحسبه ان ينجو من اللوم)

ومن الجدير بالذكر ان للباحثين جهد
متميز سبق هذا الجهد العلمي
،وهو معجم المؤلفين التركمان
الجزء االول ( 1730ـ)2003
صدر في كركوك عام 2013
وضم ( )371صفحة اما الجزء
الثاني( 2004ـ )2014وصدر
في كركوك عام .2015
وبهذه المناسبة ندعو الباحثين
الفاضلين الى مواصلة جهدهما
العلمي الجاد في اعداد معاجم
وموسوعات في شتى ميادين
المعرفة بما يخدم شعبنا
التركماني ويوثق جهود ابنائه
لكي نبثت للعالم مدى اصالة
هذا الشعب وعطائه المتميز
في خدمة البشرية في مسيرتها
الطويلة.
كما ندعو الى توزيع هذا المعجم
والمعاجم والموسوعات التي يتم
اعدادها على المكتبات المركزية
للجامعات والمكتبات العامة في
العراق و الخارج.
واخيرا البد من التنويه الى ان هذا
المعجم الذي بين ايدينا طبع
طباعة جميلة وبغالف انيق ،وذلك
في مطبعة تقع في كركوك،وهذا
ما اسعدني ان مدينتي الحبيبة
اصبحت تضم مطبعة راقية
وتصدر منها المطبوعات الجميلة
واالنيقة.
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دموي اطاح فيه بالنظام الملكي
الدستوري الذي كان قائما في
العراق منذ عام  1921واعلن
قيام الجمهورية العراقية .وفي
السابع والعشرين من نفس
الشهر اعلن مجلس السيادة الذي
شكله االنقالبيون سقوط القانون
األساسي العراقي لعام 1925
وتعديالته وتطبيق الدستور
الموقت العراقي لعام .1958
جاء في ديباجة الدستور المؤقت “ اننا
بإسم الشعب نعلن سقوط القانون
األساسي العراقي وتعديالته كافة
منذ  14تموز  ،1958ورغبة في
تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق
والواجبات لجميع المواطنين
نعلن الدستور المؤقت هذا للعمل
بأحكامه في فترة اإلنتقال الى ان
يتم تشريع الدستور”.
وتضمن الدستور الموقت المذكور في
الباب الثاني منه موادا تقرّ بان
المواطنين سواسية امام القانون في
الحقوق والواجبات العامة وانه ال
يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس او األصل او اللغة او الدين
او العقيدة .كما ّ
ركز الدستور
على حرية االعتقاد والحريات
الشخصية وحرمة المنازل وحرية
األديان واستقالل القضاء.
كان دستور  1958دستورا موقتا صدر
على عجل لسد الفراغ الدستوري
الذي احدثه االعالن عن الغاء
او سقوط القانون األساسي الذي
كان نافذا حتى ذلك التاريخ تمهيدا
إلصدار “الدستور الدائم” ،اذ
استغرق اعداده واالعالن عنه مدة
اسبوعين فقط ،وهو أول دستور
موقت في التاريخ الدستوري
العراقي .ومما يؤسف له ان
هذا الدستور الموقت والدساتير
المؤقتة المختلفة التي تبعته
استمرت لمدة تزيد على خمسة
واربعين عاما ،بسبب اضطراب
61

االوضاع الداخلية والصراعات
بين القوى السياسية وتغيّر انظمة
الحكم نتيجة االنقالبات العسكرية
المتتالية.
احتوى الدستور الموقت لعام 1958
ّ
موزعة على
على ثالثين مادة
اربعة ابواب تبحث عن قيام
الجمهورية العراقية ،ومصدر
السلطات والحقوق والواجبات
العامة ،ونظام الحكم ،واحكام
انتقالية .واقرّ الدستور الموقت
في مواده من السابعة والى الثانية
عشرة ان الشعب هو مصدر
السلطات ،وان المواطنين سواسية
أمام القانون في الحقوق والواجبات
العامة وال يجوز التمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس او االصل
او اللغة او الدين او العقيدة ،
وان حرية االعتقاد والحريات
الشخصية وحرية األديان مصونة.
واتّسم هذا الدستور بانه الدستور
الوحيد في التاريخ الدستوري
العراقي الذي لم تجر عليه اية
تعديالت ،والذي كان أقل الدساتير
العراقية من حيث عدد المواد التي
احتواها .ولم يتضمن هذا الدستور
اي نص بوجود او قيام سلطة
تشريعية في البالد ،وبالتالي فهو
لم يتطرق الى انتخابات تشريعية
وتشكيل مجلس نواب ،واستعاض
الدستور عن ذلك بدمجه السلطة
التشريعية بالسلطة التنفيذية وذلك
بموجب المادة ( )21منه التي
نصت على تولّي مجلس الوزراء
السلطات التشريعية باالضافة الى
سلطاته التنفيذية.
غير ان الدستور الموقت المنوه به جاء
في المادة الثالثة من الباب االول
منه بسابقة خطيرة وضع لبنة
التمييز بين العراقيين وتصنيفهم
الى قوميات اعتبرهم هم الشركاء
في الوطن العراقي مقرّ ا بحقوقهم
القومية وتهميش بل وانكار وجود
كافة القوميات والشرائح العراقية

االخرى .فقد نصت المادة الثالثة
المذكورة على انه ( يقوم الكيان
العراقي على اساس من التعاون
بين المواطنين كافة باحترام
حقوقهم وصيانة حرياتهم ،ويعتبر
العرب واالكراد شركاء في هذا
الوطن ويقرّ هذا الدستور حقوقهم
القومية ضمن الوحدة العراقية).
ويكون الدستور الموقت بذلك
قد انكر وجود وكيان الشعب
التركماني الذي له ماض في
العراق ينيف على االلف سنة وقدم
خدمات جلّى لهذه الدولة وشارك
في اغناء وتطوير ثقافة شعوبها
والذود عن حياضها واقام ست
دول وامارات في منطقة الشمال
منها ،مثلما انكر وجود وكيان
سائر مكونات الشعب العراقي
من اثوريين وأرمن وايزيديين
وصابئة.
وقد يخطر بالبال ان عبارة “ ويقر
هذا الدستور حقوقهم القومية ...
“ تنصرف الى (المواطنين كافة)
وليس الى (العرب واالكراد).
غير ان التطبيق العملي للسلطة
في تعاملها مع التركمان ومع
سائر القوميات االخرى يرجّ ح
انصراف النص الى العرب
واالكراد فقط ،عالوة على ان
المادة المذكورة حددت من هم
الشركاء في الوطن بالنص على
اسم “العرب واالكراد” وحدهم
دون غيرهم .ونتج عن هذا
التهميش المتعـمد حمالت قاسية
ضد التركمان استهدفت تهجيرهم
من ديارهم واعتبارهم في أحسن
األحوال مواطنين من الدرجة
الثانية او ادنى .وتوّجت حمالت
القمع والتهميش هذه بالمجزرة
التي ارتكبها في عام  1959من
لهم مصلحة في االستيالء على
المنطقة الجغرافية التي يعيش
التركمان على أديمها وفي حذف
وامحاء كيانهم ووجودهم.
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المختلفة حق تأسيس المدارس
لتعليم افرادها بلغاتها الخاصة ”...
ونحن نرى ان عبارة (الطوائف)
الواردة في هذه المادة تنصرف
الى المجاميع او المكوّنات
القومية والعرقية واللغوية (اكراد،
تركمان ،شبك) مثلما تنصرف
الى المجاميع او المكوّنات الدينية
او المذهبية (مسيحيون ،يهود،
يزيديون ،صابئة) ،سيما وان
هذا الدستور وسّ ع نطاق الحقوق
والحريات العامة كمبدأ سار عليه
في امثال هذا النص .ويكون
الدستور بهذا قد أقرّ بحق التعليم
والتعلّم لكافة المواطنين من جميع
القوميات التي يتألّف منها المجتمع
العراقي ،عالوة على جعل هذا
الحق غير مقيّد بمرحلة معينة
من مراحل التعليم مثلما فعلته
تشريعات الحقة قصرت هذا الحق
على الدراسة االبتدائية فحسب،
كما سنالحظه في الفصول الالحقة
من هذا المؤلّف.
وكذلك فان هذا الدستور لم يفرق بين
المواطنين من حيث اللغة والجنس
ولم يجر تقسيمهم الى قومية او
قوميات رئيسية واخرى هي “
اقلية “ .ولم يتطرق الدستور الى
تعبير “ االقليات “ اال عندما بحث
عن وجوب تمثيل “االقليات غير
المسلمة “ 2في مجلس النواب،
وهي اشارة واضحة الى وجوب
تمثيل المواطنين العراقيين من
المنتمين الى الديانات المسيحية
واليهودية وااليزدية في السلطة
التشريعية .فدستور عام 1925
اذا جاء بمبدأ المساواة التامة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات
ولم يعـط ألية جماعة عرقية أو
ألية بقعة او منطقة متميزة بمعالم
عرقية أو طائفية أية أمتيازات أو
حقوق اضافية .
 2انظر المادة  37من القانون االساسي
المذكور.

تقييم وضع التركمان في ظل القانون
األساسي العراقي لعام 1925
بالرغم من تعهد الحكومة العراقية
التي تشكلت في عام 1921
بمعاملة جميع المواطنين وفق
مبادئ القانون والعدالة ،وبالرغم
من ان القانون األساسي العراقي
(الدستور) الذي صدر في عام
 1925كان ينص على معاملة
جميع المواطنين دون تمييز
في العرق أو اللون أو اللغة أو
الدين ،وبالرغم من تقديم الدولة
تعهدا قانونيا الى عصبة األمم
في عام  1932يقضي بأحترام
الحقوق االساسية للتركمان
واألكراد واالقليات العراقية ،نجد
أن المكوّن التركماني قد حرم
طوال العهد الملكي من كثير من
الحقوق والحريات األساسية ،مثل
تولّي الوظائف المهمة وأصدار
الصحف والمجالت وتكوين
جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني،
ولم تضم الوزارات المتعاقبة في
العراق – بإستثناء الوزارة الموقتة
التي تم تشكيلها في عام – 1921
اي وزير تركماني .كما أن الشعب
التركماني تعرّ ض في هذه الحقبة
الى مجزرتين بشعتين اودتا بحياة
العديد من األبرياء ،أذ حصلت
اوالهما بمدينة كركوك في عام
 1924بيد الجنود التياريين
التابعين لإلدارة البريطانية ،بينما
أرتكبت المجزرة الثانية بمدينة
كركوك ايضا في عام  1946على
يد قوات الشرطة العراقية التي
فتكت بالعديد من عمال شركة
النفط العراقية بسبب أضرابهم
عن العمل للمطالبة بحقوقهم
المهضومة ،وهي المجزرة
المعروفة بإسم “مجزرة كاوور
باغي” .وال ب ّد هنا من ان نشير
الى ما ارتكبته قوات االحتالل
البريطانية من جرائم وحشية
تجاه اهالي مدينة تلعفر التركمانية
بعد انتهاء ثورتهم الشجاعة ضد
المحتل االنكليزي عام ،1920

وان كان ذلك قد حصل قبل تشكيل
الدولة العراقة.
اما حق التعليم والتعلّم باللغة األم،
فبالرغم من ان هذا الدستور قد
كفله وجعله مطلقا يشمل كافة
مراحل التعليم ،وبالرغم من
صدور تشريعات عديدة اخرى
ّ
تؤكد على هذا الحق ،3فان هذا
الحق قد جرى غمطه والحيلولة
دون تطبيقه بالنسبة للتركمان وتم
الغاء تعليم التركمان بلغتهم األم
حتى في المدارس االبتدائية.
ومع ذلك فاذا ما قسنا وضع التركمان
ابان العهد الملكي ،نجد أنه كان
أحسن بصورة عامة عن وضعهم
خالل العهد الجمهوري سواء قبل
االحتالل االمريكي للعراق عام
 2003أم بعده .أذ كان التركمان
كأفراد يتمتعون بحق التملك
ّ
والتنقل والتجارة ،وعمل من بينهم
الكثير من الضباط الذي تسنّموا
مراتب عليا في الجيش ،بل ان
القائد العام للقوات العراقية التي
حاربت ضد اليهود في فلسطين
4
عام  1948كان ضابطا تركمانيا
وكان في معيته ضباط تركمان
ّ
اكفاء أبلوا جميعا مع قائدهم بالء
حسنا في تلك المعارك .ولم تكن
الدولة انذاك تمنع الفرد التركماني
من االنتماء الى أية كلية بما فيها
الكلية العسكرية وكلية الشرطة،
وكل ذلك يعتبر أمتيازا كبيرا عندما
نقيس األمر بوضع التركمان في
العهد الجمهوري بفترتيه قبل وبعد
االحتالل االمريكي للعراق.
الدستور الموقت العراقي لعام 1958
قام الجيش العراقي في صبـيحـة
الرابع عشر من شهر يونيو /تموز
لعام  1958بانقالب عسكري
 3انظر قانون اللغات المحلية لعام 1931
وتصريح الحكومة العراقية الصادر في
عام .1932
 4مصطفى راغب باشا.
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تركمان العراق في ظل الدساتير العراقية

*

المحامي حبيب الهرمزي
ماجستير في القانون االداري
صدر اول دستور للمملكة العراقية
عام  1925وسمي الدستور انذاك
“القانون األساسي” .وكانت
مسودة القانون األساسي قد أع ّدت
عام  1921من قبل سلطات
االنتداب البريطاني اي قبل اعالن
تشكيل دولة العراق .ذلك ان
المندوب السامي البريطاني برسي
كوكس كان قد أوعز بتشكيل لجنة
مؤلفة من بعض االختصاصيين
برئاسته هو لغرض إعداد مسودة
الدستور ،والتي تم ارسالها قبل
عرضها على الحكومة العراقية
المؤقتة الى وزارة المستعمرات
البريطانية التي ابدت مالحظاتها
على المسودة ،وتم عرض األمر
على لجنة ثانية ّ
شكلت في بغداد
ومثّل فيها من العراقيين السادة
رستم حيدر وناجي السويدي
وساسون حسقيل وعدد من
الموظفين البريطانيين .وبعد
موافقة وزارة المستعمرات
البريطانية على الصيغة المع ّدلة
من المسودة ،تم عرضها في شهر
حزيران /يونيو من عام 1924
على “المجلس التأسيسي”.
وكانت مسودة القانون االساسي قد
حررت باللغة االنكليزية وطبعت
منه نسخ كافية مترجمة الى اللغات
الرئيسية في العراق وهي العربية
والكردية والتركية .وبعد أجراء
* بحث مستل من كتاب “ التركمان في
التشريعات القانونية العراقية”
الطبعة الثانية المنقحة – تحت الطبع
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بعض التعديالت على المسودة،
تمت الموافقة عليها نهائيا من
قبل المجلس بتاريخ العاشر من
تموز /يوليو لعام  ، 1924وصدر
هذا “القانون األساسي” في 21
مارس /اذار من عام 1925
واصبح نافذا بعد تصديق الملك
فيصل األول عليه . 1وتضمن
القانون األساسي  123مادة تبحث
عن شكل الدولة وكونها دولة
ملكية وراثية حرة وذات سيادة
مستقلة ،وأن ملكها ال يتجزأ وال
يمكن التنازل عن أي جزء منه.
وحدد الدستور حقوق الشعب
والملك وأقر صالحيات السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ورغم أن هذا الدستور وضع في عهد
االنتداب البريطاني للعراق وتحت
ظل الحكم االجنبي وبعد بضع
سنين من تأريخ تشكيل دولة
العراق المصادف عام ،1921
فأنه وضع اسس المساواة بين
المواطنين في مجال الحقوق
والحريات العامة دونما تطرق
الى التنوع االثني ودون اإلشارة
الى التركيب القومي لشرائح
المجتمع العراقي .فقد نصت المادة
السادسة من هذا الدستور على
أن “ ال فرق بين العراقيين في
 1انظر نص القانون االساسي لعام :1925
ارشد الهرمزي ،التركمان والوطن
العراقي ،الدار العربية للموسوعات،
بيروت ،الطبعة الثانية المنقحة،2005 ،
ص  223وما بعدها.

الحقوق امام القانون وان اختلفوا
في القومية والدين واللغة “.
ولم ينص هذا الدستور على اية
استثناءات ألية جماعة عرقية او
ألتباع قومية معينة سوى ما جاء
في المادة  17من أن “ العربية
هي اللغة الرسمية سوى ما نص
عليه بقانون خاص” .وذلك أمر
طبيعي بالنظر لكون الغالبية
العظمى من المواطنين العراقيين
هم من القومية العربية ،أضافة
الى نصوص تحمي األقليات
والطوائف الدينية مثل المسيحيين
ونص الدستور
واليهود وغيرهم.
ّ
ّ
على صيانة حقوق التملك ،وعدم
جواز فرض القيود االجبارية
او حجز االموال واالمالك اال
بمقتضى القانون ،ومنع المصادرة
العامة لألموال المنقولة وغير
المنقولة منعا باتا ،كما منع نزع
الملكية اال ألجل النفع العام
وبشرط تسديد تعويض عادل (م
 .)10وأقرّ هذا الدستور أسس
الحقوق والحريات العامة والفردية
بضمانه حرية ابداء الراي والنشر
واالجتماع وتأليف الجمعيات
واالنضمام اليها (م.)12
ووضع الدستور اساس حرية التعليم
وتأسيس المدارس
والتعلّم
باللغات غير اللغة العربية التي
نص الدستور على كونها اللغة
الرسمية في العراق (م  .)17ذلك
ان المادة السادسة عشرة من هذا
الدستور نص على انه “للطوائف
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