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Editör’den

Türkmen Gençlerine Sesleniş
Sevgili Türkmen Gençleri
Bu yazıyı sırf sizlere hitap etmek için kaleme
aldım. Yani sözüm sizleredir. Çünkü Türkmen
toplumunun güvencesi ve ümidi sizlersiniz. Bu
bakımdan sizlere söyleyeceklerim ve tavsiyelerim
olacaktır. Size yazdıklarımı okur ve azıcık düşünürseniz, sevinirim. Söyleyeceklerim aklınıza yatmazsa, bu yazıyı da tıklayıp çöpe atarsınız. Öyleyse önce okuyalım…
Yaşlarınız 14-15 veya 19-20 mi? Fark etmez.
O zaman fazla geriye gitmek istemem. 2003 ABD
işgalinden başlamak en iyisi. O zaman en büyüğünüzün 9-10 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum.
Yıllarca dikta rejimi altında inleyen Irak Türkmenlerinin, 2003 işgalinden sonra hayal kırıklığı yaşadıkları yadsınamaz. ABD’nin çekilişinden sonra
güvenliğin sağlanmadığı Irak’ta ve özellikle Türkmen kentlerinde terör eylemleri dur durak bilmiyor. Hayatın kâbusa döndüğü Türkmeneli bölgelerinde, göç edenlerin sayısı giderek artıyor. Artık
bir günde bir patlama değil, birkaç patlama birden
meydana geliyor. Durumun düzeleceği ümidi, her
geçen gün daha da zayıflıyor. Patlayan bombalardan bunalan halk, çaresiz kalan insanlar çocuklarını okullara göndermek istemiyor. Kerkük’ten başka, önemli bir Türkmen beldesi olan Tuzhurmatu,
patlamalar yüzünden perperişan durumda…
İşgalden sonra Irak’taki mücadele etnik ve
mezhep eksenine sürüklenmiştir. Bu mücadele demokratik platformda yapılmadığı için, meydan silahlı gücü olanlara bırakılmıştır. Yani, demokratik
mücadele yerine ne yazık ki silahlı mücadele ikame edilmiştir. Mücadele yönteminde silah tercih
edilince akıl, mantık, hakkaniyet, doğruluk, adalet
ve saygı kavramlarına yer verilmiyor.
Her gün alınan kara haberler yüzünden, insanlar yaşama sevincini kaybetmiş durumda. Şehit
düşen masum insanlar, bedeli olmayan ölümler,
cenaze taşımaktan bitap düşen omuzlar, önümüzdeki yılların da zor geçeceğini haber veriyor.
Kimsenin elinden bir şey gelmediği gibi, iktidarda olduğunu zannedenler de çaresiz. Halk arasında boğuşma veya hesaplaşma yok iken, siyasî
liderlerin iktidar hırsı, mezhep çatışması denilen
4
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oyunu körüklüyor ve sürekli gündemde tutuyor.
Benim Bahtı Kara Türkmen Kardeşlerim,
Irak’taki kargaşa ortamında Türkmen toplumunun beklentileri karşılanmıyor; insanlar kime
inanacağını, kime güveneceğini bilmiyor. Siyaset
arenasında at koşturan Türkmen aktörlerinin yarışta iyi bir sonuç alacağına hiç kimsenin inancı
kalmamıştır. Oyun kurucuları Türkmen toplumu
üzerinde akla hayale gelmedik planlar tezgâhlıyor;
uyanık geçinen saf aktörlerimiz de bunlara inanıyor ve oyunun bir parçası olmağa devam ediyorlar.
Bundan dolayı lider kadrosu içinde yeknesaklık,
fikir birliği, görüş ve geleceğe bakış konusunda
kader birliği ve mücadele tesanüdü yapılmıyor.
Türkmenler kendi aralarında oyun kurucu bir takım
oluşturamıyor ve yeni projeler üretemiyor. Tersine
herkes birbirinin aleyhine konuşuyor; dahası herkes birbirini ihanetle suçluyor. Dedikodu, bilgi kirliliği, kıskançlık ve şüphecilik yüzünden Türkmen
davası da fasit daire içine sürüklenmiştir.
Aziz Türkmen Gençleri,
Her seferinde “bir şey değişecek ama hiçbir
şey değişmeyecektir” filmini seyretmekten millet bıkmıştır. Bırakın düşmanı, henüz Türkmen
toplumunu tanımaktan aciz, alt yapısı ve öngörüsü olmayan, yıllardır işsiz ve başıboş dolaşan bir
avuç insanın Irak siyaseti içinde toplumu sağlıklı
bir limana ulaştırması mümkün müdür? Daha işin
başında paraya ve makama nasıl ulaşabileceğinin
kısa yollarının hesaplarını yapan, kendini dava
adamı sanan bir kişiden millete nasıl bir hayır gelecektir?
Geçmişte ortalama bir mahalle derneğinin değil başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapamayanlar, büyük lider olma peşine düşmüşlerdir. Sıradan
bir belediye zabıta memuru ile konuştuğu zaman
sözlerine, üslubuna dikkat ederken, şimdi milletvekillerini azarlayacak ve olmadık laflar edebilecek kadar cüretkâr olabilmektedir. Bu bir saygınlık
zedelenmesidir.
Elbette ki insanların düşünmesi, fikir üretmesi
baskı altına alınamaz ve hapsedilemez. Fikrî kabızlık içinde yaşamak, insanları ve toplumları yavaş
yavaş öldürür. Bilmelisiniz ki rüya görmeyi, hayal
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Editör’den

kurmayı sizlere kimse yasaklayamaz. Büyük insanların hayalleri de, idealleri de büyük olur. Sizler
de düşünüp, etrafınıza bakın. Kendi aranızda tartışın. Herkes ilk günden “ben lider oldum, onun için
ön sırada oturmam gerek” dememeli; herkes önce
kendisini asker kabul etmelidir. Ön sırada oturmak
için kavga edenler arasında olmayın. Olanlardan
uzak durun. Dünyada yetişen büyük liderler, en
arka sırada olan, kendi yeteneği ve davaya bağlılığı ile yavaş yavaş ön sıralara gelen insanlar arasından çıkmıştır. Bunu sakın unutmayın…
Değerli Türkmen Gençleri,
Rahmetli Dündar Taşer, sıkıntılı dönemlerde
“muhasebe yapmak gerekir, ancak durum muhasebesine düşmandan başlanmaz” derdi. Biz de önce
kendimizden muhasebeye başlamak zorundayız.
Her şeyden önce aciz kalmak bize yakışmaz. Ümitsiz olmak ise imanlı kimselerin harcı değildir.
Bütün mesele davamızı sürükleyecek birikime,
ideale, enerjiye, ahlaka, gayrete ve donanıma sahip
olmaktır. Gençlerimiz çaresiz değildir ve olmamalıdır. Ana mesele davanın omurgasına tutunmaktır;
teferruat içinde boğulmak değildir. Aranızda sevgi
çemberi oluşturun. Öncelikle anne ve babalarınıza
saygı gösterin. Onlara düşüncelerinizi açıklayın.
Onların da öğütlerini alın. Çünkü anneler ve babalar çocuklarına yanlış ve kötü şeyler söylemez.
Birbirinize destek olun. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat gösterin. Kırıcı olmayın.
Kimseye hakaret etmeyin ve hiçbir kimseyi aşağılamayın. İnsanların yanlışları ve zaafları ile uğraşmayın. Dedikoduculardan, yalan yanlış haber
yayanlardan uzak durun. Aranıza yalanı, fitneyi,
kıskançlığı, cimriliği sokmayın. Fedakâr olmayı
öğrenin; almasını değil, vermesini bilin. Nefisinizin değil, davanızın esiri olun.
Kısacası, oyun takımımız ancak ve ancak kendi kaynaklarına, kendi evlatlarına dönerek kurtulabilir. Pahalı yabancı transferlerle bir yere varılmaz. Sağda ve solda, aşağıda ve yukarıda, içerde
ve dışarıda çok sayıda Türkmen evladı vardır. Nefesinizi bütün bir Türkmeneli’ye ulaştırın. Mesele,
yurdun dört bir tarafına dağılmış bu yetişmiş insanları heyecanlandıracak, motive edecek, sahaya
çekecek bir cazibe merkezi oluşturmaktır.
Her mahalleden beşer-onar gençlik grupları
oluşturun. Bunların başında olan bir kişi ana merkezle bağlantıda olsun… Sokakta, çarşı ve pazarda
esnaf ve diğer vatandaşlar arasında dolaşıp sohbet
edin, onlara saygı gösterin. Onların şikâyetlerini,
sıkıntılarını dinleyin; güvenlerini kazanın. Herkes kendi bölgesindeki ortaokul ve liseli gençlerKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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le ilişkiler kursun. Gençler için resim veya müzik
kursları açın. Halay ekibi veya spor takımı kurun.
Bunların arasından idealist gençleri seçip bir araya
getirin. Bunlarla memleket meseleleri ve Türkmen
toplumunun sorunları üzerinde tartışma ve fikir
üretme ortamı yaratın.
Okullarda görev yapan öğretmenlere, yazar
ve düşünce insanlarına saygı ile yaklaşın; onlarla
diyalog içinde olun. Onlardan yararlanın, belirli
konularda onlarla gençleri bir araya getirip sohbet
toplantıları düzenleyin. Geçmiş dönem hatıralarını
dinleyin. Ama kendi lider kadrolarınızı geliştirin.
Ben dâhil hiç kimseye takılmayın; doğrulardan
hakkaniyetten, dürüstlükten ayrılmayın.
Muhtevanız, siyasetiniz, çözümleriniz, Türkmeneli projeksiyonunuz, gündem okumalarınız,
gelecek tasavvurlarınız, güvenlik stratejileriniz,
ekonomik programlarınız, propaganda içeriğiniz,
farklı yaş gruplarının problemlerine çözüm önerileriniz olmalıdır. En azından bunlar üzerinde düşünmeniz ve çözüm üretmeniz gerekir. Ucuz polemikler yerine sağlam ve muhtevalı eleştirilerde
bulunun. İdeallerinizden vazgeçmeden, bir yandan
da gerçekçi politikalardan yararlanın. Fikirlerinizi,
gelecek tasavvurlarınızı lider kadrolarınızın içinde
mayalandırın. Lider kadrolarının görevi toplumun
dinamiğini dışa vurmak, durgunluktan büyük bir
hareket meydana getirmek, uyguladığı taktiklerle
toplumun potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Unutmayınız ki atıl duran, ya da başka yapılara hizmet
eden çabaları ve toplanan gençlik enerjisini, Türkmen hareketi adına köpürtecek olan yine lider kadrolarıdır.
Sevgili Genç Türkmen Kardeşlerim,
Halisane, Allah rızası ve sonra topluma hizmet
etmek gayesiyle yapılan her hareket, yüce Allah’ın
da yardımına mazhar olur. İşe Allah’ın adını zikrederek başlayın. Değerli Bayrak Şairimiz Arif Nihat
Asya, Tanrıya Sesleniş başlıklı şiirinde ne güzel
söylemiş:
Elsizlere el dilsizlere dil ver yeniden
Lütfet bize bir şanlı nesil ver yeniden
Dünyayı alıp avcuna bir gün Tanrım
Avcunda bu dünyaya şekil ver yeniden
Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek hedefiniz olsun. Allah’ın destek ve inayetiyle dünyaya
yeniden şekil vermeye çalışın. Türkmen davasına,
Türkmeneli dünyasına yeniden ruh üflemek dileğiyle yolunuz ve bahtınız açık olsun…
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Ortadoğu Türkmenleri
Bugün ortadoğu diye nitelendirdiğimiz ve
bir zamanlar iki Türk İmpratorluğu olan Selçuklu ve Osmanlı hanedanlarının parmak izlerini
taşıyan bu bölgelerde Oğuz boylarının varlığı
ne yazık ki ya bilinmemekte veya göz ardı edilmektedir.
Hâlbuki Süleyman Şah (ki Ertuğrul Gazi’nin
babası ve Osmanlı hanedanına adını veren Osman Han’ın dedesidir) bugün Suriye topraklarında Fırat nehri kıyısındaki Caber kalesinin
yanında medfundur.
Şam’da Süleymaniye Tekkesi, Halep’te Hüsreviye Külliyesi, Dukakinzade Camisi ve Büyük
camide Osmanlı şadrıvanı, Bağdat’ta Muradiye
Camisi, Kerbela’da Fuzuli’nin mezarı, Sana’da
Türk Şehitliği, Ürdün’ün Salt şehrindeki Türk
askerlerinin şehitlik anıtı, Suudi Arabistan’ın
Ahsa kentinde İbrahim Paşa karargâhı, Lübnan,
Trablusşam’da Mevlevi Tekkesi ve buna benzer
binlerce eser ve hatıra, bu bölgelerde yaşayan soyumuzun medeniyet mirasının birer yadigârıdır.
Peki, kim bu Türkmenler (Türkler) ve şu
anda yurt edindikleri topraklarda varlıklarını
sürdürüyorlar mı, yoksa sadece bir anı olarak mı
hatırlanacaklardır?
Nereden bakarsanız şu anda Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun azımsanmayacak kadar,
hatta yüzde onunu geçme ihtimali çok kuvvetli
olan bu topluluklar hakkında ne biliyoruz? Sanırım bir göz atmamızda ve onları hayırla yadedip
hatırlamamızda yarar vardır.
Irak Türkmenleri
Irak Türkmenlerinin bugün Irak olarak anılan topraklara H. 54 yılında gelmeye başladıkları bilinmektedir. Emevî ve Abbasî dönemlerinde
orduya katılmak için gelmiş olan Türkmenlerin
en yoğun yönelişi Selçuklular devrinde görülmüştür.
Miladi 1055 yılı Sultan Tuğrul Beyin Irak’a
girişi neticesinde getirmiş olduğu büyük bir
ordu ve halk kitlesi bu topraklara girmiş ve daha
6
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fazla kuzey bölgelerini yurt edinmişlerdi. Bugün Irak’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türkmenlerin lehçelerinde görülen çok az değişikliği, Selçuklu fütuhatı sırasında ve daha sonraki
dönemlerde Irak’a yerleşenlerin ayrı ayrı Oğuz
boylarından olmalarına bağlamak mümkündür.
Kitleler halinde asıl Oğuz ülkesinden Irak’a
girip soydaşlarının bulunduğu bölgelere yerleşen Türkmenler Osmanlı kanalıyla da bu topraklara girmiş, arkasından M. 1534 yılında Kanunî
Sultan Süleyman ve M. 1638 yılında Sultan
Dördüncü Murat’ın seferleriyle perçinleşmiş ve
bu topraklar son şeklini almıştı.
Irak’ta Türkmenler Osmanlı’dan önce Selçuklu hanedanlığını kurmuş (1118- 1194), arkasından Musul Atabeyliği (Zengiler), Kerkük
Türkmen Beyliği, Karakoyunlu (Baranlı) ve Akkoyunlu (Bayındırlı) devletlerini kurmuşlardır.
Irak’ta sağlıklı nüfus sayımları yapılmadığı
için öteki milletler gibi Türkmenlerin de Irak
genelinde nüfusunu kesin bir şekilde vermek
mümkün olmamıştır. Ancak 1957 sayımı ve arkasından Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında
yapılan açıklamalara dayanılarak yapılan çalışmalar Irak Türkmenlerinin bugün genel nüfus
içinde % 9 olduğunu ve buna göre en az 2.5 milyon civarında oldukları bilinmektedir.
Irak Türkmenleri bu ülkenin kuzeybatısından
güneydoğusuna uzanan bir bölgede yaşamaktadırlar. Musul’un batısında olan büyük Türkmen
yerleşim kenti ve halen ilçe olan Telafer ile
çevresindeki köyler ve beldelerden başlayarak
Musul ve etrafındaki köyler, Erbil, Altunköprü,
Kerkük, Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu, Bayat köyleri, Kifri, Hanekin, Karağan, Kızlarbat,
Şahraban, Bedre, Kazaniye ve Mendeli il, ilçe
ve beldelerinde yoğun olarak yaşamaktadırlar.1
1. Irak Türkmenlerinin yerleşim bölgeleri ve yüzlerce köy
isimleriyle boyları hakkında geniş bilgi için bkz: Suphi Saatçi, Irak Türkmen Boyları, Oymakları ve Yerleşim Bölgeleri, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009
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Erşat HÜRMÜZLÜ
Türkmenler Irak’ta çok zengin kültürel miras bırakmışlardır. Ülkenin başlıca kentleri olan
Bağdat, Basra, Musul, Kerkük, Erbil, Kerbela,
Necef ve Hille gibi önemli şehirlerde rastlanılan
tarihî eserlerin % 90’ı Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalmadır. Kısacası Irak’taki kültürel
mirasın tamamına yakını Türk çağının ürünleridir.
Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra Irak’ta yaşayan Türkmenler çok acı çekti. 1924 yılında İngilizlerin istihdam ettiği Levi kuvvetleri Kerkük
sokaklarında dehşet saçarak birçok Türkmen’in
ölümü ve yaralanmasına sebep oldukları gibi
malları ve işyerleri yağmalandı.
Takip eden yıllarda Türk kimliğinden ve
Türkçe’den vazgeçmedikleri ithamıyla aydınları
güney illerine sürgün edildi; kendi dillerini okul
ve mahkemelerde kullanma hakları yasaklandı.
1948 yılında daha iyi şartlar için barışçı gösteriler yapan işçilerine ateş açılarak katledildi. 1959
yılında Kerkük şehrinde üç gün süren korkunç
bir katliam yaşandı.
1980 yılında toplum mühendisleri olan liderleri idam sehpalarına gönderilen Türkmenler
hakkında 2003 yılına kadar Erbil, Altunköprü,
Tavuk, Tazehurmatu ve Tuzhurmatu’da tutuklamalar ve idamlarla gaddar saldırılar devam etti.
2003 yılında Irak işgal edildikten sonra bu
sefer terör örgütleri tarafından devamlı bir saldırıya maruz kalan Irak Türkmenleri, hemen
hemen her gün şehitler kervanına gencecik çocuklarını uğurlamaktadırlar.
Siyasi yönden Irak’ın tümüyle bağlantılı ve
orantılı olarak bazı haklara sahip olan Türkmenler artık Irak anayasasında yerlerini almış, siyasi
partilerini kurma, Millet Meclisi ve İl Meclislerine temsilcilerini gönderme hakkını elde etmişlerdir.
Suriye Türkmenleri
Suriye Türkmenleri, Selçuklu Sultanı
Alparslan’ın Malazgirt Savaşından önce belirli
oranlarda Rakka ve Halep bölgesine yerleşmeye
başlayan ardından Anadolu’nun fethiyle bölgeye genel anlamda yerleşmeye başlayan Haçlı
seferlerine karşı önemle yerleştirilmiş Oğuz
boylarıdır.2
Suriye Türkmenleri’nin 1936’dan beri Türk2. Suriye Türkmenleri Platformu
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mence konuşmaları ve Türkmence yayın yapmaları yasaktır. Her türlü kültürel haktan mahrum bırakılan Türkmen azınlığın, günümüzde
Türkmence eğitim görmesine izin verilmemiştir. Dernek ve vakıf kurmalarına izin verilmediği
için Türkmen azınlığı bir araya gelerek kendilerini ifade edemiyorlar.3
Şam ve Dar’aa’da bölgelerinde bugün büyük
bir Türkmen topluluğu yaşamaktadır. Şam’da
Harret’ül-Turkman (Türkmen Mahallesi) adıyla
bilinen bölgede Türkçe konuşulur.
Bu konu ile ilgili kaynaklar Suriye’de 2-2.5
milyon Türkmenin yaşadığını belirtmektedir.
Buna ilave olarak çok sayıda asimile olmuş
Türkmen’in Arapça konuşarak tamamen Araplaştığını da kaydetmektedir.
Lazikiye Bölgesi:
Suriye’nin Akdeniz kıyılarında, başta Lazzikiye şehir merkezi Cimmel Harresi (Türkmen
Mahallesi) olmak üzere Basit, Bayır, Behlüliye, Kesap nahiye ve köylerinde Bayır-Bucak
Türkmenleri yaşamaktadır Bu şehir ve nahiyelere bağlı Türkmenler’in yaşadığı köy sayısı
ise yörelere göre Lazkiye merkezi ve civarında
265 adet Türkmen köyü vardır. Bunların dağılış
şöyledir: Lazzikiye vilayet merkezi ve Kesap
Nahiyesi’ne bağlı 6; Bucak bölgesinde sahil boyunca 84; Behlüliye Nahiyesi’ne bağlı 12; Bayır
Nahiyesi merkezine bağlı Kebeli’nin kuzeyinde
27, doğusunda 8, güneyinde 11; İncesu’nun batısından güneye doğru olan bölümünde 20, doğusunda 17.
Halep Bölgesi:
Osmanlı Devleti döneminde Türk nüfusunun idari merkezi Halep’ti. Halep, sokaklarında
Türkçe konuşulan bir yerdi. Geleneksel evleri,
sokak ve çarşıları ile Halep’in kent dokusu geleneksel Türk kentlerinden farksızdır. Bu kenti
Mardin, Musul veya başka bir kentten ayırmak
mümkün değildir. Türk mimari ve sanat eserlerinin Halep’te oldukça fazladır. Suriye’nin Halep
şehrinde daha çok Türkmen yaşamaktadır. Şehir merkezi Huyluk harresi (büyük bir Türkmen
Mahallesi, Huyluk Türkmen harresinin nüfusu 700,000 tahmin edilir), Kürtdağı, Cerablus,
Mümbiç, Musabeyli, Azez nahiyeleri ve yörelerinde Türkmenler yaşamaktadır, Bu şehir ve
3. Dr. Muhtar Türkmenoğlu SURİYE HALEP- Kaynak:
Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı
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nahiyelere bağlı Türkmenler’in yaşadığı köy
sayısı ise yörelere göre şöyledir:
Cebeli Sema’nın doğusunda nahiye merkezi
ile 16; Kilis’in güneyinde Azez Kazası’na bağlı,
Azez ile Aferin Suyu arasında 17, Azez’in doğusunda 29, güneyinde Halep’e bağlı 3; Çobanbeğ
nahiyesi’nde Mümbiç Kazası’na doğru 54, aynı
kazanın güneyinde 15; Baraklı Oymağı’ndan
Cerablus Nahiyesi’ne bağlı 26; Sacır Suyu’nun
güneyinde 23; Urfa hudud nahiyesi Mürşid Pınarı ve Akçakale Kazası’nın güneyine isabet
eden ve Belih Irmağı’na kadar uzanan sahada
Halep şehrindeki Türkmen mahallelerinin dışında, bölgedeki Türkmen köylerinin sayısı 350’yi
bulmaktadır.
Hama ve Humus Bölgesi:
Türkmenler genellikle Humus’ta ve Humus
köylerinde ve bazı Hama köylerinde yaşamaktadırlar. Osmanlı imparatorluğu döneminde
buralara yerleştirilmeğe davet edilen ve iskâna
memur olan oymaklar şunlardır:
Kara Avşar, İnallu, Döğer oğlanı, Hama
Değeri Mustafa kethüda, Hama Düğeri tabi-i
Derviş kethüda, Şam Beğmişlüsü, Hüccetlü,
Kapu-uşak, Eymir-i Dündvarlu, Çozlu Çerkezoğulları, îdris Kethüdaya tabi Abalu, Tokuz han
Harbendelüsü, Kara Tohtemürlü (Tokdemirli
demektir), Köse Kethüdaya bağlı Şerefli, Uşak
obası, Beşîr-oğulları obası, Eymir-i Sincarlu,
Bozlu, Ebu Derda’ya bağlı olan Bozlu, Tohtemürlüsü, Salur (Sellüriyye) Türkmenleri, Dindaş
oğlu İsmail Bozulus’a bağlı olan Genceli Avşarı,
Kızıl Ali, Danişmendlü’ye tabi Kara Halil.
Humus’a bağlı bazı Türkmen köyleri: Baba
Amr Harası (bugünkü Türkmenler Mahallesi)
Zara, Mitras, Bdada, Arcun, Alhusun, Dar Kabira, Kızhıl, Üm Al Kasab, Samalil, Burc Kaya.
Hamaya bağlı bazı Türkmen köyleri: Akrab
(Kara Halili), Tulluf, Hazzur, Huvvır el Turkman, Bıt Natır, Hırmıl.4
Golan Bölgesi:
Golan bölgesi Suriye’nin güney batısında
olup doğusunda Şam ve Dera’nın Horan ovası,
kuzeyinde Harmun dağı (Cebelil Şeyh), batısında Tabaryagölü ve güneyinde Yermuk nehri
vardır.
Bugün Kunaytıra’da dört yüz bin kişi yaşa4. a.g.e
8
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maktadır. Ancak Golan tepelerinin öteki bölümlerinde olan Türkmenler İsrail işgalinden sonra
Suriye içlerine göç etmişler ve genellikle öteki
Türkmen yerleşimlerine yakın bölgelerde sakin
olmuşlardır.
Golan Aşiretleri:
Golan’da Türkmen kökenli en büyük aşiretler Turan ve Ağa aşiretleridir. En büyük ve
dikkat çeken köyleri ise: Dababiye, Rezaniye,
Sindiyane, Aynul Kara, Aynul simsim, Ulayka,
Aynul alak, Ahmediye, Kafer Nafah, Muğir, Hafir, Hüseyniye, Ayn Ayşe olarak sayılabilir.5
Lübnan Türkmenleri
Lübnan Türkmenleri genellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yaşamakta ve hâlâ varlıklarını
korumaktadırlar. Bugünlerde bu ülkede Türk
kökenli olan ve genellikle Türkmen boylarından
olduklarını söyleyenlerin adedi 75000 civarındadır.
Lübnan’da Atabeğler ve Osmanlı dönemine
ait olduğu bilinen ve tespit edilmiş olan konut
dışı bina ve eserlerin sayısı 1500 civarındadır.
Bu eserleri kayıt altına almış araştırmacı yazar
Halit Tedmuri buna ilave olarak cumhuriyet döneminde yıkılmış olan iki yüze yakın eserin bulunduğunu da bildirmektedir.
Trablusşam kentinde bulunan Türkmenler
hâlâ Türkçe soyadları kullanmakta, bunların
arasında Mevlevî, Çelebi, Derviş, Yamak, Ramazanoğulları, Çuhadar, Kavukçu, Bazarbaşı ve
Sancakdar gibi soyadları göze çarpmaktadır.
Kuzey Lübnan Akkar bölgesindeki önemli
yerleşim bölgeleri:
1-      Aydamun
2-      Kuveyşra
3-      Bire
4-      Maşta Hammud
5-      Kışlak
Kuzey Lübnan Danniye bölgesi:
1-      Huvvara
2-      Cayrun
Bekaa Vadisi Baalbek ilçesi:
1-      Şemiye
2-      Doris
5. Golan Türkmen aşiretleri için bu bilgilere ilave olarak
en kapsamlı bilgiler için: Muhammed Khayr Eid dostumuzun Arapça “Türkmen Aşiretleri” kitabı tavsiye edilir.
Turkmani Basımevi, 2004 (عيون الزمان لمن سكن الجوالن من
)عشائر التركمان
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3-      Ka’a
4-      Addus
5-      Hadidiye
6-      Nane-iye
Bölge Türkmenleri günümüze kadar Türkmen
kimliklerini, örf ve adetlerini korumaktadır.6
İran Türkmenleri
İran’da yaşayan Türk toplulukları Azerilerden sonra ikinci en önemli grubunu Türkmen
Sahra bölgesinde yaşayan ve sayıları 2-2.5 milyon civarında olan Türkmen topluluklarıdır.
İran Türkmenlerinin yaşadıkları bölgeye İran
kaynaklarında Deşte Gorgan denilmekle birlikte
bu bölge, Türkmenler arasında “Türkmen Sahra” olarak adlandırılmaktadır. Türkmenistan
sınırından başlayıp, Hazar Denizine kadar olan
söz konusu bölge, İran’ın 18.572 km kare yüzölçümüne sahip olan Gülistan Eyaleti içinde yer
almakta olup, bu Eyaletin de 16.375 km. karelik
alanını kapsamaktadır.7
Eskiden Gürcan diye adlandırılan, günümüzde ise Gonbad Kavoos (Kümbet) olarak
bilinen şehrin merkezliğinde, Türkmensahrada
hâlihazırda, Yumut, Göklen ve Teke boyları hem
de son dönemde yerleşen çeşitli etnik gruplar
yaşamlarını sürdürmektedirler.
Türkmensahra’nın bazı şehirlerinin adlarını
vermek gerekirse doğudan batıya şöyle sıralamak mümkündür: Hötten ve Küren, Cergelan,
Deregez, Güllü dağ, Marava tepe, Ayderviş (Kelale), Hacılı (Minudeşt), İremyan (Ramiyan),
Akkale (Agh ghala), Türkmen Limanı (Bender
Türkmen), Hoca Nepes, Gümüş tepe (Gomişan),
Aşur adayı (Aşuradeh), Kürt köy (Kordko) Gez
Limanı (Bender Gez), Gürgen (Gorgan). Türkmenlerin Mahtumkulu Parahi, Devlet Mehmet
Azadi, Miskin kılıç gibi çoğu büyük şairlerinin
mezarı Türkmensahra’da bulunmaktadır.8
Filistin Türkmenleri
Belki bugün Türk dünyasında en az tanınan
Filistin Türkmenleridir. Arap Türkmenleri adıyla tanınan bu topluluk büyük ölçüde dillerini
6. Dostumuz Halit Tadmuri’ye teşekkürler. Konu hakkı da fazla bilgi isteyenler için önemli bir kaynak: Ortadoğu
Analiz- Eylül’09 Cilt 1 - Sayı 9 (Orsam)
7. Bu konda detaylı bilgi almak için Prof. Dr. Türel
Yılmaz’ın eserleri başlıca kaynak sayılır.
8. Ema Çelebi (Maksudi) ve Celaleddin Seyyedi’den:
Fikret Türkmen ve Gurbandurdi Geldiyev, “Türkmen Şiiri
Antolojisi”, TÜRKSOY, Ankara, 1995, ss.55, 159, 847 vb.
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kaybedip Arapça konuşmaya başlamışlarsa da
Türkmen kimliğinden hiç vaz geçmemişlerdir.
Benim de geçen seksenli yıllarda tanıdığım bu toplulukla tanışmamı “Arap Türkmenleri” kitabının yazarı Alya Hatip hanımefendi
sağlamıştı.9
Bilindiği gibi Filistin üç bölümden müteşekkildir. Bunlar: Büyük Ova, Sahra ve Bir saba ve
iç ovaları da içeren dağlık bölgesi. Türkmenlerin
yerleşim bölgesi olan “ Beni Âmir” ovası(Merc
Beni Amir) bu son bölgenin önemli bir parçasıdır.
Türkmenlerin bu bölgeye nasıl ve niçin göç
ettiği tartışma konusu olmuştur. Osmanlı zamanında gelmiş oldukları söylense de onlar daha
önce Orta Asya’dan göç etmiş olan gruplarla
gelmiş olduklarını söylerler.
Filistin Türkmenlerinin en önemli kabileleri
Şukayrat, Tavatha ve Nağnağıya’dır. Bugünlerde mevcut olan aşiretler şöyle sıralanabilir:
1- Beni Suaidan. Bunlar da 7 boya ayrılabilir.
2- Alkemliler
3- Beni Gerra
4- Dabyalar
5- Şukayrat
6- Tavatha
7- Nağnağıya
Günümüzde Türkmenlerin sakin oldukları
köyler arasında El-Mensi, Ein el-Mensi, Abu
Şuşa, Abu Zureyk, Gubiyat, Ledül Avadin ve
Kerkür sayılabilir.
1936-1939 yılları arasında Filistinlilerin
ayaklanması sırasında Filistin Türkmenlerinin
bariz bir rolü olmuştur.
Filistin Türkmenlerinin adedi hakkında sağlıklı bir bilgi alınamamıştır. Araplarla içiçe yaşadıkları için bu zor olmakla beraber bazı araştırmacıları şu anda 400-500 bin kişi arasında
olmaları gerektiğini söylemektedir.
Erşat Hürmüzlü, “Ortadoğu Türkmenleri”, Yeni Türkiye, Yıl=9, S. 54, Eylül-Ekim 2013, s. 2191-2195.
9. Bu konuda en geniş bilgiler için Alya Al-Hatib’in “ Arap
Türkmenleri- Merci Beni Âmir Oğulları” kitabına müracaat
etmek gerekir. Darül Celil yayınları, Amman, 1987
 دار الجليل للنشر والدراسات، أبناء مرج بني عامر،عرب التركمان
1987 ، عمان،واألبحاث الفلسطينية
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Yeni Dönem Ümit Vadediyor
Tarihi Görüşme...
5 Aralık 2013 günü sürpriz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın Irak Türkmen Cephesi (ITC) yönetimini İstanbul’da kabul etmesi, bir gün sonra
Dışişleri Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun aynı
heyetle görüşmesi ve akabinde ITC Başkanı Sayın
Erşat SALİHİ ile basının karşısına birlikte çıkmaları calib-i dikkattir. Çok geç gerçekleşen bir görüşme ama yavrunun anaya küsme gibi bir lüksü
yoktur. Çünkü Sayın ERDOĞAN ITC yönetimini
10 yıllık iktidarı içerisinde ilk defa makamında bu
şekilde kabul ediyor. Bilindiği gibi 2006 yılında
parti mensubiyetine bakmaksızın altı Türkmen milletvekili ile yine İstanbul’da görüşmüş ve 5 Aralık
görüşmesine kadar makamında hiç bir Türkmen
lider ya da yetkiliyi kabul etmemiştir. Doğrusu bu
eksikliği defalarca yazısına konu etmiş, konferanslarında dile getirmiş birisi olarak bu buluşmaya
çok sevindim. Gerçekten bu kadar aktif ve cevval
bir Başbakanın onlarca Iraklı siyasetçi ile müteaddit defalar görüştüğü halde, aynı ehemmiyette bir
Türkmen lideri ile görüşmemesine anlam vermek
zordur. Görüşmenin içeriği ve tahlili bir kenara
bırakılırsa, Sayın ERDOĞAN’nın ‘’Irak’la olan
ilişkilerimizde Türkmenler önceliğimizdir’’ sözü
altı çizilecek bir ifade olup gelişi güzel verilmiş bir
demeç değildir. Aynı şekilde Sayın DAVUTOĞLU
da bakan oluşundan bu yana ilk defa bir Türkmen
lideri ile basın karşısına çıkmış ve Türkmenlere
çok önem verdiklerini söylemiştir. Bu da kayda
değer bir yeniliktir.
Görüşme Ümit Kaynağı mı?
Bu tarihi buluşma son iki yıl içerisinde her yönüyle mağdur edilen, yıldırılan, hedef seçilen, öldürülen ve güç kaybeden Türkmenler için bir ümit
kaynağı olabilir mi? Bu soruya müspet cevap verebilmek hem anavatan Türkiye’nin hem de hayatmemat mücadelesi veren Türkmenlerin farkında
olmalarını gerektiren realitelere bağlıdır.
Irak coğrafyasında takriben bin yıllık tarihleri
olan Türkmenlerin, varlıklarını sürdürebilmelerinin yegane yolu Türkiye’den geçer. Çünkü 2003
10
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yılından sonra Irak’ta ayakta durmanın iki temel
dayanağı vardır: Biri silahlı diğeri de finansal güçtür. Bugün Irak’ta nüfuz sahibi olan iki kesim Şiiler ve Kürtler iken, güç kaybeden de Türkmenler
ve (biraz da) Sünni Araplardır. Türkmenler bütün
samimiyetleriyle anavatanları Türkiye’ye bağlı iken, diğer bütün kesimler ancak belli çıkarlar
karşısında Türkiye ile işbirliği içindedirler. Yani
Türkmenler Irak’ta var oldukça ve güçlendikçe
Türkiye de bölgede güç kazanacaktır. Onun için
Türkiye’nin Türkmen siyaseti geçici ve kesintili değil; istikrarlı, düzeyli, planlı ve gerçekten de
“öncelikli” olmalıdır. Bunu hisseden Araplar ve
Kürtler Türkmenlere gereken önemi ve önceliği
vermek zorunda kalacaklar ve Türkmenler hedef
olmaktan da uzak olacaklardır. Çünkü açık olan
şu ki, Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmenleri
silmeye çalışan, Türkmen’in kendisi olmadığına
göre, ya Sünni Araplar ya da Kürtlerdir; belki de
her ikisidir. İki kesim de silahsız ve güçsüz olan
Türkmen’in bölge ihtilafında taraf olmasını istememektedir. Araplar ve Kürtler elbette Türkiye’nin
Türkmenlerle işaret ettiğimiz şekliyle ilgilenmesini arzulamaya bilirler, ama ilgilendiği takdirde de
“niye ilgileniyorsun”diyemezler. Çünkü Irak’taki
kesimlerle her zaman ilgilenen birileri olmuş ve
olacaktır. Yani herkesin bir hamisi vardır.
Türkmenlerin Bilmesi Gerekenler
2011 Aralık’ında ABD’nin askeri olarak
Irak’tan çekilme tarihinin, Türkiye’nin Bölgesel
Kürt Yönetimi ile siyasi ilişkisini giderek arttırma
tarihi ile örtüşmesi bir tesadüf değildir. O tarihten
sonra Türkiye’nin Bağdat Hükümeti ile ilişkisini
bozmasını doğru bulmamakla beraber, Bölgesel
Yönetimle ilişkisini sıklaştırmasını anlamak mümkündür. Birbiri ile doğrudan ilintili olan bu ilişki
(önem sırasına göre) üç başlık altında toplanabilir:
1. Kuzey Irak Bölgesinde paylaşılmaya
başlanan yeraltı kaynaklarından ve ekonomik gelişmeden yararlanmak. Böylece Türkiye giderek
artan enerji ihtiyacını garantili ve denetlenebilir
bir kaynaktan elde etmiş olacaktır.
2. PKK’nin tasfiyesinde Barzani’nin bölge-
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sel gücünden yararlanmak
3. Suriye’de baş gösteren olaylara Kuzey
Irak üzerinden denetim sağlamak.
Demek ki ne Türkiye’nin Kürtlerle ilişkisini geliştirirken Türkmenleri ihmal etmesi, ne de
Türkmenlerin bu ilişkiden rahatsızlık duyması gerekmez. Aslında belki de Türkmenler için bir risk
gibi görünen bu ilişki iyi değerlendirilerek onları
hedef olmaktan çıkaracak ve seçimlerdeki mağduriyetlerini bertaraf edecektir. Ancak burada zincirin kopuk olan önemli bir halkası vardır. Ne Türkiye Kürt Yönetimine Türkmenler konusunda bir
baskıda ya da (en azından) bir telkinde bulunuyor,
ne de Türkmenler Türkiye’nin Bölgesel Yönetimle
olan iyi ilişkilerini kendi lehine ya da avantaja çevirebiliyor. Demek ki bir taraftan Türkiye Bölgesel
Yönetim nezdinde Türkmenlere bir rol, ağırlık ve
önem verecek, diğer taraftan da Türkmenler Böl-

gesel Kürt Yönetimi ile kronikleşen problemlerini
Türkiye üzerinden çözmeye belki de yer yer işbirliği yapmaya yönelecektir.
Kuruluşundan beri Türkiye’nin desteğini gören
ve Allavi Başkanlığında şekillenen Irakiye oluşumu bir daha denenmemek üzere tarihe gömülmüştür. Bunun alternatifi olarak görülen ve başını
Nüceyfi’nin çektiği El-Müttahidun (İttihatçılar!)
oluşumunun da 2014 seçimlerinde takdir toplayacak bir şansı olduğu söylenemez. Bunu sanırım herkes tahmin edebilmektedir. Öyleyse ITC
Yönetimi Türkiye’den aldığı bu yeni güçle 2014
seçimlerinde daha akılcı bir strateji çizmesi kolay
olacaktır.
Ezcümle ITC Yönetiminin Türkiye temasları iki yıldan beridir kan kaybeden Türkmenlerin
makus talihini değiştirebilir. Yeter ki anne ilgisini
göstersin, evlat da sorumluluğunu bilsin...

Ali Haşim Muhtaroğlu

Gökler gürledi durdu
Şehit Ali Haşim’e
Rüzgâr yırladı durdu
Şehit Ali Haşim’e
Kızlar kara bağladı
Aksu coştu çağladı
Türkmeneli ağladı
Şehit Ali Haşim’e

Âşık sazı bıraktı
Gözünden yaşlar aktı
Hoyratla ağıt yaktı
Şehit Ali Haşim’e

Dağlar taşlar dinledi
Bülbül dalda inledi
Kuşlar rahmet diledi
Şehit Ali Haşim’e

Tuz dağları hislendi
“Yiğitler ölmez” dendi
Herkes böyle seslendi
Şehit Ali Haşim’e
Asumanda melekler
Şehit yolunu bekler
Bütün dua dilekler
Şehit Ali Haşim’e
Osman OĞUZ
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İzzettin KERKÜK

Kerkük Hatıralarım -XV
1965 yılının yazında, Türklerin Suriye’deki
taşınmaz mallarıyla ilgili sorunları takip için
Şam’daki Türkiye Büyükelçiliğine tayin oldum.
Suriye’deki görevim, uzatmalarla 6 yıl sürdü.
Dış tayinler normalde 4 yıldır. Bu sürede birçok
hükümet darbesine ve 1967 yılı 6 günlük Arapİsrail savaşına şahit oldum. Bir ara Türkiye-Suriye
emlâk işleri çıkmaza girince, iki ülke karşılıklı
olarak, birbirinin vatandaşlarının mallarına el
koydu. Bunun üzerine elçilikte basın işlerini
takip etmekle görevlendirildim. Aslen gazetecilik
mesleğinden geldiğim için bu görevi çok sevdim.
Zaman zaman Şam’ın kasvetli havasından
kurtulmak için hafta tatillerini ailece Beyrut’ta

geçirirdik. Zaten aradaki mesafe 50 kilometre idi.
O sıralarda Lübnan altın çağını yaşıyordu. Şam’da
bulamadığımız ihtiyaç maddelerini Beyrut’tan
alırdık. Hatta gelen dostlarımıza bile günü birliğine
Beyrut’a götürürdük.
Suriye’de bulunduğum sıralarda Türkiye’den
ve Irak’tan birçok dost ve hemşerimiz Şam’da
bizi ziyaret etmişlerdi. Rahmetli Nizamettin
Neftçi Bey ve eşi rahmetli Nermin Hanımla,
Anadolu marka Türk yapımı otomobilleri ile
Kerkük’e giderlerken bizleri görmek için Şam’a
uğramışlardı. Ata Terzibaşı Ağabey de Şam’da
bizi ziyaret edenlerin başında idi. Kendisi, Şam’da
bir Kerküklünün bulunduğunu ve onu görmeğe
gideceğini söyleyince, ben de gelirim dedim ve
beraberce Merce Meydanındaki bir otele gittik.
İsmini şimdi hatırlayamıyorum. Kerkük’teki bizim
eski mahalleden (İmam Ahmet Mahallesinden) biri
imiş. Kerkük’te polislik yapmış. Şam’da ise otel
kâtipliği yapıyormuş. Kendisi Suriyeli bir hanımla
evlenmiş ve Suriye vatandaşı olarak Şam’da
yaşıyormuş. Ailesi ile de tanıştık ve kendilerini
eşimle birlikte evlerinde bir kaç defa ziyaret
ettik. Bu da, Ata Ağabeyin hemşerilerine değer
vererek, nerede olursa olsunlar, yaş ve mevkilerine
bakmadan onları arayıp ziyaret etmek suretiyle ne
kadar mütevazı ve âlicenap bir kimse olduğunu
göstermektedir. Benden yaşça büyük olmasına
rağmen Ata Ağabeyle dostluğumuz 65 yıla yakın
bir zamandır devam etmektedir. Türkiye’ye her
geldiğinde beni arar görüşürdük. Ben de Kerkük’e
gittiğimde mutlaka kendisini ziyaret ederdim.
Bana çıkan kitaplarını imzalar hediye ederdi.
Yine Şam’da iken beni ziyaret eden
hemşerilerimizin biri de merhum araştırmacı yazar
ve şair Hasan İzzet Çardaklı idi. O sıralarda Şam
Hukuk Fakültesinde okurdu. İmtihanları için sık sık
Suriye’ye gelirdi. Rahmetli Hasan ve Tahsin Saatçi
kardeşler de Şam’da bana uğrayanlar arasında
idiler. Hasan, Ankara Ziraat Fakültesinden yeni
mezun olup otomobille Kerkük’e gitmekte idi.
Şam’da iken, uzun yıllardır ziyaret etmediğim
ailemi görmek için Kerkük’e gitmeğe karar verdim.
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İzzettin KERKÜK
Öğrencilik yıllarındaki faaliyetlerimden dolayı
Irak Hükümetinin bana vize vermeyeceğinden
kuşkulu idim. Bir resepsiyonda, 1950 yılında
Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğunda görevli olan
Davut Sukûtî ile karşılaştım. Türk dostu bir zat idi.
Beni görünce hemen tanıdı ve yakınlık gösterdi.
Şam’daki Irak Büyükelçiliğinde müsteşarlık
görevini ifa etmekte idi. Kendisine ailemi
ziyaret için Irak’a gitmek istediğimi söyleyince,
“pasaportunu gönder hemen vize vereyim” dedi.
Ertesi gün pasaportumu gönderdim ve Irak vizesini
aldım.
1969 yılının Eylül ayında eşimle birlikte uçakla
Bağdat’a gittik. Oradan Kerkük’e geçtik. Kerkük’te
2 hafta kadar kaldıktan sonra Şam’a dönmek üzere
tekrar Bağdat’a geldik. Bağdat’ta rahmetli Necdet
Koçak bizi evinde misafir etti. Eşi Ayten Hanım
tatil için Türkiye’ye gitmişti. Bağdat’ta Necdet
Koçak ve merhum Dr. Rıza Demirci ile birlikte
Türkmen Kardeşlik Kulübü Başkanı merhum
Abdullah Abdurrahman Beyi evinde ziyaret ettik.
Merhum Dr. Merdan Ali da orada idi.
Abdullah Beyle ilk defa orada tanıştım.
Görüşmemiz çok samimi ve heyecanlı geçti. 14
Eylül günü Şam’a döndük. Bayramlarda merhum
Abdullah Beyden hâlâ değerli bir hatıra olarak
sakladığım Türkçe tebrik kartları alırdım. 1971
yılında Şam’daki görevimin sona ermesiyle
Ankara’ya döndüm. Sonraki yıllarda birkaç defa
emlâk görüşmeleri için Suriye’ye gittim. Fakat
Dışişleri Bakanlığındaki 30 yıllık hizmetimiz
sonunda bile Türkiye-Suriye emlâk sorunu
çözülemedi. Ne zaman çözüleceği de belli değil.
Düzeltme
Geçen sayıdaki “Kerkük Hatıralarım”ın bölüm
sayısı sehven yanlış çıkmıştır. Doğrusu “XIV”tür.
Düzeltir, özür dilerim.
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Ali SEMİN*

Türkiye-Irak İlişkilerinde Normalleşme
Arayışları ve Enerji Faktörü
07 Aralık 2013
Bölgesel ve küresel aktörlerin Orta Doğu’ya
yönelik takip ettiği politikalar, bölge siyasetinin sürekli değişim haline olmasından doğrudan etkilenmektedir. Arap ülkelerinde halk kitlelerinin protesto
gösterileriyle başlayan sürecin bu bağlamda bölgesel ve küresel aktörlerin Orta Doğu’daki hesaplarını
karıştırdığı gözlemlenmektedir. İlk etapta Arap ülkelerindeki değişim süreçlerinin demokratikleşme,
eşitlikçi bir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah
getireceği yönünde beklentiler ortaya çıkmıştır.
Ancak süreç geliştikçe bölgedeki hareketliliğin demokratikleşme ve refah değil, istikrarsızlık meydana getirmeye başladığı görülmüştür. Tunus, Mısır,
Libya ve Yemen’de iktidar değişikliklerine rağmen
iç karışıklık, şiddet olayları ve siyasi krizler devam
etmektedir. Mısır’da Mursi hükümetinin darbe ile
devrilmesinden sonra oluşturulan cunta yönetimi
ülkeyi baskı ile idare etmektedir. Suriye’de sürdürülen iç savaş bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirmektedir. Orta Doğu genelindeki bu karmaşık
tablo karşısında Türkiye’nin ise bölge ülkeleriyle
ilişkilerinin derinden etkilendiği gözlenmektedir.
Yeni şartlar dâhilinde Türkiye-Irak ilişkilerinde son
dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi
bu nedenle önem arz etmektedir.
Bu analizde, son gelişmeler ışığında TürkiyeIrak münasebetlerindeki değişim süreci incelenmekte, ikili ilişkilerin bundan sonraki seyrinin nasıl olabileceği değerlendirilmekte ve Türkiye’deki
karar mercilerinin Irak politikasını oluştururken
hangi faktörlere dikkat etmesi gerektiği üzerinde
durulmaktadır.
Ankara-Bağdat İlişkilerinde Yaşanan Krizler
Orta Doğu ülkeleri, deyim yerindeyse bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bölge ülkeleri
arasındaki ikili ilişkiler çoğu zaman üçüncü tarafı
ilgilendiren dinamikler ihtiva etmekte, iki ülkenin
ilişkileri üçüncü ülkeleri doğrudan etkileyebilmektedir. Bölgesel güç mücadeleleri ve bitmeyen
hesaplaşmalar, bir ülkenin Orta Doğu ülkelerinin
tamamıyla aynı anda iyi ilişkiler kurmasını engel*Bilgesam Ortadoğu Uzmanı
14
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lemektedir. Türkiye’nin de, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirirken bu durumu dikkate almasında
fayda vardır.
Türkiye’nin 2010 yılından beri Arap ülkelerindeki gelişmelere karşı izlediği politikalar, bölgedeki bazı devletlerin aynı gelişmeler karşısında takip
ettiği politikalarla örtüşmemektedir. Politikaların
örtüşmemesi ise bölgede Türkiye’nin taraf olduğu
güç mücadelesi süreçlerine, çekişmelere ve gerilimlere yol açabilmektedir. Türkiye-Irak münasebetlerindeki olumsuz gidişat bu açıdan değerlendirilebilir. Ankara-Bağdat ilişkilerinin, hem Irak
içerisindeki siyasi unsurlar arasında meydana gelen
krizler hem de Suriye iç savaşı sürecinde İran’ın
tutumundan dolayı ciddi biçimde zarar gördüğünü
ifade etmek mümkündür.
İkili ilişkilerde gerginliğe neden olan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir:
• Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık ElHaşimi hadisesi
• Ankara-Erbil yönetimi arasında yapılan enerji
ve petrol-doğal gaz boru hattı anlaşmaları
• 2 Ağustos 2012 tarihinde Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’nun Erbil üzerinden Kerkük’ü
ziyaret etmesi
• Ankara’nın, 2010 seçimlerinde Maliki’nin
lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonuna karşı
Eski Başbakan laik Şii Eyad Allavi’nin lideri olduğu Sünni çoğunluklu El-Irakiye listesini desteklemesi (Türkiye’nin bu tavrı, Iraklı Şiiler arasında
Ankara’nın dini Şii akımlarına karşı laik Şii siyasi
oluşumları güçlendirmeye çalıştığı yönünde bir algıya neden olmuştur.)
• Suriye krizinde Maliki’nin Tahran yönetiminin
etkisi altında kalarak Esed rejimini desteklemesine
karşılık Ankara’nın muhalif güçlere yardım etmesi
• ABD’nin askeri olarak çekilmesinden sonra
Ankara ve Tahran’ın Irak’ta oluşan boşluğu doldurmak için rekabete girmesi.
Bu gelişmelerin işgal sonrası dönemde TürkiyeIrak ilişkilerinde olumsuz anlamda bir dönüm noktasına yol açtığı ifade edilebilir. Haşimi meselesinde Ankara’nın tavrı, gerek Irak’ta gerekse bölgede
Türkiye’nin Sünni eksenli bir dış politika takip ettiği yönünde bir algı meydana getirmiştir. Haşimi
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Ali SEMİN
hadisesinin Orta Doğu’nun Sünni-Şii ekseninde bir
kutuplaşmaya doğru gittiği bir süreçte gerçekleşmesinin de bu algının oluşmasında etkili olduğu ifade
edilebilir. Türkiye’nin, Bağdat merkezi hükümetini
devre dışı bırakarak Kuzey Irak Kürt yönetimi ile
doğrudan anlaşma yapması ise ekonomik bir girişimden ziyade siyasi anlam taşımıştır. Ankara’nın
Erbil yönetimi ile enerji alanında yaptığı anlaşma,
İran ekseninde hareket eden Bağdat hükümeti üzerinde baskı oluşturma çabası olarak algılanmıştır.
Bu krizler, Irak’ta 2003 sonrası dönemde etnisite
ve mezhep temelinde kurulan siyasi yapıdaki hassasiyetleri göstermiş, Türkiye’nin Irak söz konusu
olduğunda oldukça dengeli bir politika izlemesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Ankara-Tahran rekabeti de Türkiye-Irak ilişkilerindeki gerilimin sebepleri arasındadır. AnkaraTahran rekabeti, Türkiye’nin ülkenin Kuzey Irak
Kürt yönetiminin dışında kalan bölgelerindeki
siyasi hareket alanlarını daraltmıştır. Böylece
Türkiye’nin Şii ağırlıklı Bağdat yönetimi ile irtibatı
zayıflamış, Irak’ın büyük bir kısmı doğrudan İran’ın
etki alanına girmiştir. Türkiye’nin mevcut şartlar
dâhilinde Irak’ta Tahran’a rağmen Şii ağırlıklı Bağdat hükümeti üzerinde siyasi nüfuz tesis etmesi oldukça zordur. Bu nedenle Türkiye’nin Irak’ta İran
ile siyasi değil ekonomik alanda rekabete girmesi
daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü İran ve başta
Irak olmak üzere birçok Arap ülkesi, Türkiye’nin
ekonomik gücünü dengeleyebilecek bir kapasiteye
sahip değildir. Türkiye, Irak’ta ekonomik alanda
tüm yabancı ülkelerle rekabete girebilecek bir konumdadır ve bu avantajını azami derecede kullanabilmelidir. Nitekim Irak’taki altyapı çalışmalarında
ve diğer alanlarda Türk şirketlerine ciddi bir rağbet
vardır. ABD işgaliyle birlikte Irak’ın tüm altyapısı,
ekonomisi ve toplumsal dokusu yok olmuş durumdadır ve dış politika ile ekonomi paralel yürütülememektedir. Türkiye-Irak ilişkilerinin gergin olmasına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12
milyar doları aşmış olması bunun göstergesidir.
Ankara-Bağdat ilişkilerini zedeleyen gelişmelerin genelde Irak’taki iç siyasi unsurlar arasındaki
anlaşmazlıklar ve çekişmeler üzerinden gerilime
dönüştüğü, Türkiye’nin Irak’taki bu anlaşmazlık ve çekişmelerin içerisine çekilmeye çalışıldığı
gözlemlenmektedir. Nitekim Türkiye’nin Irak’ın iç
meselelerine taraf olması ve bu nedenle ikili ilişkilerin gerginleşmesi, ülke içindeki bazı unsurlarla
birlikte, bölgedeki ve bölge dışındaki bazı devletlerin menfaatlerine hizmet etmektedir. Kuzey Irak
Kürt yönetiminin Ankara-Bağdat ilişkilerindeki gerilimlerden istifade ederek Ankara ile gerek siyasi
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gerekse ekonomik anlamda yakınlaşmaya, böylece
Bağdat yönetimi karşısındaki konumunu güçlendirmeye çalıştığı müşahede edilmektedir. Uluslararası
düzeyde ise Ankara-Bağdat arasındaki gerilimlerin
özellikle ABD, Rusya, İran ve Suudi Arabistan’ın
Irak üzerindeki nüfuzunu artırmasını kolaylaştırdığı görülmektedir.
İkili İlişkilerde Krizleri Aşma Çabaları
Türkiye ve Irak, gerek Orta Doğu’daki istikrarsızlıkların doğurduğu endişelerden dolayı gerekse
iç siyasi kaygılar ve milli menfaatleri göz önünde
bulundurarak ikili ilişkilerdeki krizleri aşmak için
çaba göstermeye başlamıştır. Bu çabalar neticesinde 2011’de ABD’nin çekilmesinden sonra gerginleşen ilişkilerin 2013 ortalarında yumuşamaya başladığı, iki ülkenin de ilişkilerin normalleşmesi için
istekli olduğu müşahede edilmiştir.
İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları arasında nisan ve temmuzdaki görüşmelerin ardından
Irak Meclis Başkanı Usame El-Nuceyfi başkanlığında oluşturulan ve Iraklı tüm kesimlerin temsilcilerinin yer aldığı heyet, 10 Eylül 2013 tarihinde
Türkiye’yi ziyaret etmiştir.(1) Nuceyfi, Başbakan
Maliki’nin Türkiye-Irak ilişkilerindeki krizlerin
aşılması yönündeki mesajını Türk hükümetine sunmuş, Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil
Çiçek’le görüşmeler gerçekleştirmiş, görüşmelerde
ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.
24 Eylül’de Birleşmiş Milletler’in 68. Genel Kurul
görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hudeyr El-Huzai arasında bir görüşme yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Gül Türkiye’nin, Irak halkının tüm kesimlerini kucakladığını ve bu ülkenin
istikrar, güvenlik ve refahının Türkiye için önemli
ve değerli olduğunu ifade etmiştir.(2)
12 Ekim 2013 tarihinde Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Iraklı mevkidaşı Hoşyar Zebari
ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı ziyaretlerin
gerçekleşmesi konusunun ele alındığını bildirmiştir. 22 Ekim’de ise Irak Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Humam Hammudi’nin daveti üzerine
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan
Bozkır, beraberindeki heyetle Irak’ı ziyaret etmiştir. Bozkır başkanlığındaki heyet Bağdat’ta Başbakan Maliki ile bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme
sırasında Başbakan Erdoğan’ın Irak Başbakanı’nı
Ankara’ya davet ettiğini iletmiştir. Bozkır’ın Bağdat ziyaretinin ardından da Irak Dışişleri Bakanı
Hoşyar Zebari Ankara’yı ziyaret etmiş, bu ziyaretle birlikte yaklaşık iki yıldır kesintiye uğrayan

Sayı/Issue 60 العدد

Ekim-Aralık/October-December 2013  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

15

Ali SEMİN
üst düzey diplomatik görüşmeler başlamıştır.(3)
Zebari’nin Ankara ziyaretinin ardından Dışişleri
Bakanı Davutoğlu, 10-11 Kasım’da Bağdat, Necef ve Kerbala’yı ziyaret etmiş, ziyaretin AnkaraBağdat arasındaki ilişkilerinin tekrar geliştirilmesi
açısından verimli geçtiğini belirtmiştir. 25 Kasım’da
ise TBMM Başkanı Cemil Çiçek Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret programında Başbakan
Maliki ile görüşmüştür. Çiçek, ziyaret kapsamında
yaptığı açıklamada Türkiye’nin Irak’ın siyasi birliğinden, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden
yana olduğunu, Türkiye ve Irak’ın iki komşu ülke
olarak ilişkilerini her alanda geliştirmek istediğini
beyan etmiştir.
İlişkileri normalleştirme çabalarının sağlıklı bir
şekilde analiz edilebilmesi ve bu çabaların muhtemel neticelerine ilişkin isabetli öngörüler geliştirilebilmesi için Türkiye ve Irak’ı bu çabaları göstermeye sevk eden dinamikler ve anlaşmazlık konusu
olmaya devam eden meseleler göz önünde bulundurulmalıdır.
Türkiye’yi ilişkileri normalleştirmeye sevk
eden iki temel saik olduğu ifade edilebilir. Birinci
saik, Türkiye’nin Suriye krizindeki tutumunun ve
Kuzey Irak’la münasebetlerinin Bağdat merkezi
yönetimiyle ilişkilerine zarar verdiğini fark etmesi
ve bu zararı telafi etmeye yönelmesidir. Suriye’de
devam eden iç savaşta muhalefeti destekleyen Türkiye, ülkenin kuzeyinde ortaya çıkan PYD tehdidine karşı Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle işbirliği yapmaktadır. Bağdat ise Suriye krizinde İran
çizgisinde hareket etmekte, Ankara’dan farklı bir
politika izlemektedir. Türkiye’nin Bağdat’a karşı
Kuzey Irak Kürt yönetimi ile ilişkilerini geliştirmesi ise Maliki hükümetinin büyük ölçüde Tahran’ın
kontrolüne girmesine yol açmıştır. Türkiye’nin Irak
politikasını başkent Bağdat dışındaki bölgelere genişletmesi aynı zamanda Ankara’nın Şii-Sünni ayrımı yaparak mezhepsel bir yaklaşım benimsediği
yönünde bir algı doğurmuştur. Hatta daha da ileri
gidilerek Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünü
önemsemediği yorumları yapılmaya başlanmıştır.
İkinci saik ise, Türkiye’nin Erbil yönetimi ile
yaptığı/yapmak istediği enerji (petrol ve doğalgaz)
ve boru hattı anlaşmalarının yasal nitelik kazanabilmesi için Bağdat’ın onayını alması gerektiğini fark etmesidir. Türk karar mercileri, Bağdat’ın
onayı olmaksızın kuzeydeki Kürt yönetimiyle imzalanan anlaşmaların orta ve uzun vadede geçerli
olmayacağını, bu anlaşmaların merkezi hükümete
rağmen uygulanmasının mümkün olmadığını teşhis etmiştir. Nitekim gerek Irak genelinin gerekse
Kuzey Irak siyasetinin değişken yapısı, sadece bir
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bölge veya parti ile işbirliğine dayalı politikaların
başarılı olma ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin Irak politikasını
gözden geçirmesinin isabetli bir hareket tarzı olduğu ifade edilebilir. Sürdürülebilir bir Irak politikası
için Ankara’nın bu ülkedeki tüm kesimlerle aynı
mesafede olması gerekmektedir. Tersi bir durumda Türkiye’nin Irak’taki hareket alanı daralmaya
devam edebilir. Dolayısıyla Ankara; Bağdat, Erbil,
Necef ve Basra dörtgeninde bir Irak politikası geliştirmeli ve bütün taraflarla eşit mesafeyi koruma
kaygısıyla hareket etmelidir.
Maliki yönetiminin ikili ilişkilerin normalleşmesi için çaba sarf etmesi ise üç temel saikle açıklanabilir.
1. Maliki hükümetinin, ABD’nin çekilmesinden
sonraki dış politikasını Tahran’ın izlediği dış politikaya paralel bir eksende tayin ettiği görülmektedir. İran çizgisini tercih etmesinin Maliki’yi, hem
Irak’ın içinde (Kürtler ve Sünni Araplarla sorunlara
yol açması gibi) hem de bölgesel düzeyde yalnızlaştırdığı ifade edilebilir. Bu nedenle Ankara ile
sorun yaşayan Maliki’nin dış politikasını gözden
geçirme ihtiyacı duyduğu değerlendirilmektedir.
Çünkü ülkedeki şiddetin tırmanmasını ve saldırıların artmasını engellemek için başta Türkiye olmak
üzere tüm komşu ülkelerin desteği önemlidir. Türkiye, Irak ile münasebetlerinin kötüye gitmesine
rağmen ülkedeki patlamalarda yaralanan Iraklıları
tedavi edilmeleri için Ankara’ya getirtmeye devam
etmektedir. Türkiye ayrıca Irak’taki terör eylemlerine adı hiç karışmamış bir ülkedir ve bu açıdan
Irak’a güven vaat etmektedir.
2. Irak’taki iç dengelerin önümüzdeki süreçte
değişme olasılığı oldukça yüksektir. Türkiye’nin
Mart 2010’da desteklediği El-Irakiye ittifakı içinde bölünmüşlük vardır ve bu ittifak oldukça zayıflamış durumdadır. El-Irakiye ittifakı Türkiye’nin
Maliki’ye karşı destekleyebileceği bir aktör olma
özelliğini kaybetmektedir. Bu şartlar altında Maliki, ülke içindeki ve bölgesel düzeydeki ilişkilerini
gözden geçirmek ve yeni ittifaklar geliştirmek isteyebilir. Nitekim Kürtlerle ve Sünni Araplarla yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü ABD yönetiminden
aldığı olumsuz tepkiler Maliki’yi, ülkedeki diğer
aktörlerle ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye
teşvik etmektedir.
3. Maliki, 30 Nisan 2014 tarihinde yapılacak
Irak genel seçimlerinde üçüncü kez başbakan olmayı amaçlamaktadır. Maliki’nin, önümüzdeki
dönem başbakan olması için Kürtlerle ilişkilerini
geliştirmesi önem arz etmektedir. Maliki, önümüzdeki süreçte projelerini hayata geçirebilmek için
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Irak içinde ve dışında yaşadığı sorunları gidermek
istemektedir. Bu süreç içerisinde özellikle Maliki
ve Barzani, Bağdat ve Erbil üzerindeki etkilerini artırmak için birbirlerine ihtiyaç duyacaklardır.
Maliki, bu açıdan Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin faydalı olduğunu hesap etmektedir.
Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması için sürdürülen karşılıklı ziyaretler ve olumlu mesajlar aşılması gereken engellerle birlikte
değerlendirilmelidir. Hâlihazırda ve gelecekte ikili
ilişkileri olumsuz etkilemeye devam edebilecek üç
temel problem vardır. Bu problemler; su sorunu,
Ankara’nın Kuzey Irak Kürt yönetimi ile enerji ve
boru hattı anlaşmaları ve Irak eski Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Tarık El-Haşimi’nin İstanbul’da bulunmasıdır. Bu üç problem çözülmediği müddetçe iki
ülkenin ilişkileri normalleştirme çabalarının sonuç
vermesi ve ilişkilerin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi zor görünmektedir. Bu üç sorunun çözüme
kavuşturulması zor görünse de imkânsız değildir.
Su meselesinde Türkiye, Irak’a verdiği suyun miktarını artırarak bu sorunun büyük ölçüde üstesinden
gelebilir. Kürt yönetimi ile yapılan enerji ve boru
hattı anlaşmalarının yarattığı kriz ise Ankara’nın
Bağdat’ın onayını almasıyla çözülebilecektir.
Fakat üçüncü problem olarak öne çıkan Haşimi olayı pek kolay çözülecek gibi durmamaktadır.
Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, Türkiye’nin
Haşimi’yi Bağdat yönetimine iade etmesi durumunda Arap camiasında Ankara’nın güvenilirliğinin zedelenme ihtimali vardır. Bu ihtimal, Türkiye’nin tutumunu etkilemektedir. İkincisi ise, Irak yargısı tarafından idam cezasına mahkûm edilen Haşimi’nin
Türkiye’de bulundurulmasının Irak’ın içişlerine
müdahale olarak yorumlanmasıdır. Bu sorunun
çözümü Türkiye’nin, Maliki hükümeti ile ilişkiler
rayına oturduktan sonra Haşimi’nin Irak’ta tekrar
yargılanmasını sağlamasından geçmektedir. Irak’ta
önümüzdeki 30 Nisan’da yapılacak genel seçimlerden sonra ülkede yeni dengelerin ortaya çıkması
beklenmektedir ve bu süreçte Haşimi meselesinin
çözüme kavuşturulması muhtemeldir. Dolayısıyla,
Türkiye Haşimi meselesinin çözümünde yaklaşan
genel seçimlerin ardından bu seçeneği değerlendirebilir.
Bağdat-Erbil-Ankara Hattında Enerji ve
Petrol Boru Hattı Krizi
ABD işgaliyle birlikte Irak’taki dengelerin etnik ve mezhepsel bir yapı üzerinde kurulmasının
ardından yazılan kalıcı anayasada merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı
maddelerinin ucu açık bırakıldığı görülmektedir.
Enerji zengini olan Irak’ın anayasasında petrol ve
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doğal gaza ilişkin yer alan iki madde Bağdat-Erbil
arasında anlaşmazlık doğurmaktadır. Petrol ve
doğal gazın paylaşımı ile ilgili Irak anayasasının
111’nci maddesine göre Irak’ta bulunan petrol ve
doğal gaz, tüm bölge ve illerde yaşayan bütün Irak
halkının mülküdür. Yine ülkedeki petrol ve doğal
gaz paylaşımlarıyla ilgili olan 112’nci maddenin 1.
fıkrasına göre Federal Hükümet, mevcut yataklardan çıkarılan petrol ve doğal gazın yönetimini Bölge Hükümetleri ve illerle beraber yapar. Petrol ve
doğal gazdan elde edilen gelir, ülkenin tamamında
nüfus dağılımına göre adaletli bir şekilde paylaşılır.
Aynı maddenin 2. fıkrası ise, “Federal Hükümet ile
petrol ve gaz üreten bölge ve vilayet yönetimleri
bir araya gelerek, Irak milletine en fazla menfaati
sağlayacak şekilde, mevcut en ileri pazarlama ve
yatırım ilkelerini ve teknolojisini kullanarak petrol
ve doğal gaz yataklarını geliştirmek için gerekli
strateji ve siyaseti tayin ederler.” ibaresini içermektedir.(4)
Bahse konu iki madde de Bağdat merkezi hükümeti ile diğer yerel yönetimlerin petrol ve doğal
gaz konusunda yabancı şirketlerle anlaşmalar imzalaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu açıdan
bakıldığında 111. maddede vurgulanan ülkenin istisnasız tüm bölgelerinde çıkarılan petrol ve doğal
gazın tüm Irak halkının mülkü olduğu hükmü ifadesi aslında bir bütünlükten söz etmektedir. Kuzey
Irak Kürt yönetiminin yabancı petrol şirketleriyle
imzaladığı anlaşmaların yasal olup olmadığı hususunda ise; Anayasanın 112. maddesine göre, Erbil
yönetiminin Bağdat merkezi hükümetinin onayını
alarak anlaşma yapma ve imzalama hakkı olduğu
belirtilmektedir. Bu kapsamda Kürt yönetiminin
enerji alanında Bağdat merkezi hükümetinden bağımsız hareket etme yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla diğer devletlerle anlaşmalar imzalamasının
anayasa hükümlerine aykırı olduğu görülmektedir.
Ancak Kürt yönetimi ülke içinde yaşanan kargaşa
ve yönetim zafiyetlerinden faydalanarak enerji alanında bağımsız hareket etmektedir. Orta veya uzun
vadede ülkede güçlü bir merkezi hükümet kurulduğunda ise Kürt yönetimi, bu özgürlüğü kaybetme
noktasına gelebilir ve diğer ülkelerle imzalayacağı
anlaşmalar için Bağdat’ın onayını beklemek zorunda kalabilir.
Kuzey Irak Kürt yönetiminin, kontrol ettiği yataklardaki petrolü dünya piyasalarına ihraç etmesi
bölgenin dünya enerji sektöründeki önemini artıracaktır. Hâlihazırda, Kuzey Irak’ta üç önemli petrol
ve gaz yatağı bulunmaktadır. Bunlar Tak Tak, Tavki ve Hormal petrol yataklarıdır. Bu yataklardan
günlük 300 bin varil petrol üretilmektedir. Kuzey
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Irak’ın 2016 yılında 1 milyon varil ve 2019 yılında da 2 milyon varil ham petrol üreteceği tahmin
edilmektedir.(5) 2 Aralık 2013 tarihinde Erbil’de
düzenlenen 3. Irak Petrol ve Gaz Konferansı’nda
yaptığı bir konuşmada Kürt yönetimi Başbakanı
Neçirvan Barzani, Kuzey Irak bölgesindeki petrol
rezervlerinin 45 milyar varil, doğal gaz rezervlerinin ise 3-6 trilyon metreküp olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Barzani, bölgenin altyapısı için 30 milyar
dolara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.(6)
16 Kasım 2013 tarihinde Kuzey Irak Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Diyarbakır ziyaretinin ardından Kuzey Irak bölgesindeki 6 petrol blok
sahasında EXXON ile ortaklık kuran Türkiye’nin
yeni kurduğu kamu şirketi olan Turkish Energy
Company (TEC), Beşika, Pirmam, Betvata, Erbat
Doğu, Kara ve Kuştepe bölgelerinde %33 paya sahiptir.(7) Kuzey Irak’tan Türkiye’ye uzanan boru
hattının Genel Enerji’nin kontrolündeki Tak Tak
ve Tavke petrol sahasından çıkarak Zaho-Fishabur
üzerinden Türkiye sınırına kadar getirilerek Silopi
yakınlarından Kerkük-Yumurtalık boru hattına bağlanması planlanmaktadır. Bahsi geçen boru hattının
inşasına 2012 yılında başlanmıştır ve yapımına 400
milyon dolar harcandığı ifade edilmektedir. Bu hattın temel özelliği Kuzey Irak ve Türkiye arasında
ilk transit boru hattı olmasıdır. Irak petrol gelirlerinden Kürt yönetimine tahsis edilen yıllık 11 milyar dolarlık pay, böylece Türkiye ile anlaşılan boru
hattıyla beraber 16 milyar dolara yükselecektir.(8)
Diğer yandan Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin 27 Kasım’da Ankara’yı ziyareti sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile
yaptığı görüşmede, Ankara’nın Erbil yönetimi ile
enerji anlaşmasını imzaladığına dair haberler çıkması, Türkiye-Irak ilişkilerinde yeniden gerginliğe
yol açmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 1 Aralık’ta Bağdat’ı ziyareti sırasında
görüştüğü Irak enerji işlerinden sorumlu Başbakan
Yardımcısı Hüseyin Şehristani, “Irak’tan yapılacak
herhangi bir petrol ihracatının Bağdat hükümetinin
onayını alması gerektiği konusunda anlaştıklarını”
söylemiştir. Yıldız ise, Türkiye’nin Irak için dünya pazarlarına açılan en güvenli kapılardan biri
olduğuna vurgu yaparak, Kerkük-Yumurtalık ham
petrol boru hattının 1.5 milyon varillik günlük kapasitesinin dolmasını beklediklerini belirtmiştir.
Ayrıca Bakan Yıldız, Bağdat-Erbil arasındaki enerji kaynaklarının paylaşımı konusundaki krizin giderilmesi için elde edilen gelirlerin %83’ünün Irak
merkezi hükümetine, %17’sinin ise Kuzey Irak yönetimine aktarılması önerisinde bulunmuştur. Bunun Türkiye’de bir kamu bankası olan Halkbank’ta
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toplanacağı ve Bağdat hükümetinden görevlendirecek bir gözlemcinin de ölçüm noktalarında bulunacağı ifade edilmiştir. Türkiye ayrıca petrol krizini
çözmek için Bağdat-Erbil-Ankara arasında üçlü
bir mekanizma kurulması önerisinde bulunmuştur.
Ankara’nın Bağdat’a önerdiği üçlü mekanizmaya
ilişkin 3 Aralık’ta enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani’nin ofisinden
yapılan açıklamada bu uygulamanın reddedildiği
bildirilmiş, Kuzey Irak yönetiminin sözü geçen
mekanizmada sadece temsilcisi olması talep edilmiştir.(9)
Türkiye’nin Kürt yönetimi ile yaptığı/yapmak
istediği enerji ve petrol-doğal gaz boru hattı anlaşması değerlendirildiğinde, Irak’ın iç dinamiklerinin
ve siyasi denkleminin dikkatli bir şekilde okunmasının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bağdat
yönetimi ile Kürt yönetimi arasında petrol ve doğal
gaz krizi dışında; Kerkük’ün statüsü sorunu, Kuzey
Irak’ın silahlı kuvvetleri statüsündeki Peşmerge
Gücü’ne Irak İçişleri Bakanlığı tarafından bütçe
tahsis edilmesi sorunu, tartışmalı bölgelerin ortak
güvenlik güçleriyle kontrol altına alınması ve Irak
kaynaklarından elde edilen gelirin %17’sinin Kürtlere verilmesi konusundaki tartışmaların artması
sorunu gibi iki taraf için de kısa vadede aşılması
zor olan anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Bu nedenle Ankara’nın, enerji konusunda anlaşma yaparken
Kürt yönetimi ile Bağdat merkezi hükümeti arasındaki krizlere taraf olma gibi bir pozisyondan uzak
durması gerekmektedir.
Ankara-Bağdat ilişkilerinin gerilmesi, Kürt
yönetimi açısından bir fırsat haline gelmektedir.
Ankara-Bağdat ilişkilerinin gerildikçe Kürt yönetiminin Bağdat karşısındaki konumu güçlenmektedir.
Bu nedenle Türkiye’nin, Erbil ile ilişkilerini geliştirirken Bağdat’taki siyasi dengeleri de dikkate almasında fayda vardır. Çünkü Türkiye’nin Irak’taki
çıkarı, tüm taraflarla aynı mesafede işbirliğine açık
olmasını ve Bağdat yönetimindeki siyasi aktörler
arasında dengeleyici bir role sahip olmasını gerektirmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Bağdat-Erbil ilişkilerindeki enerji sorununun giderilmesi için yaptığı
öneri kısa vadelidir. Bunun temel nedeni, Irak’taki
petrol ve doğal gaz paylaşımı konusundaki yasal
düzenlemelerdir. Dikkat edilirse, 2007 yılından
beri Bağdat-Erbil arasında bir problem haline gelen petrol-doğal gaz yasası Irak parlamentosundan
geçmemektedir. Bu sebeple elde edilen gelirlerin
%83’ünün Bağdat’a, %17’sinin de Erbil yönetimine verilmesi için bir Türk bankasında hesap açılmasının çözüm için yeterli olmadığı değerlendirilmektedir.
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Ankara’nın sadece Kürt yönetimiyle anlaşma
yapması, buna karşılık Bağdat merkezi hükümeti
ile anlaşmazlık yaşaması hem Türkiye’nin hem de
Irak’ın çıkarlarına zarar vermektedir. Kuzey Irak,
ülkedeki toplam petrol rezervlerinin yüzde 20’sine
sahiptir. Geriye kalan %80’lik kısım ise ülkenin
orta ve güney bölgelerinde bulunmaktadır. Türkiye, rezerv oranlarını ve bölgelerini dikkate alarak
Irak’taki enerji konusundaki politikalarını sadece kuzey bölgesi ile sınırlı tutmamalıdır. Türkiye,
Bağdat merkezi yönetimiyle de işbirliği geliştirerek
ülkenin orta ve güney bölgelerindeki petrolü kendi
toprakları üzerinden uluslararası pazarlaya taşıyabilir. Nitekim Maliki’nin bu bölgelerdeki petrolün
ihracat güzergâhlarını çeşitlendirmeyi amaçladığı,
bu kapsamda Türkiye topraklarının da seçeneklerden biri olduğu değerlendirilmektedir.
21 Eylül 2013 tarihinde yapılan parlamento seçimlerini Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP)
sonra ikinci sırada kazanan Goran Hareketi, 29
Kasım’da yaptığı açıklamada Ankara-Erbil arasındaki petrol anlaşmasının Bağdat’ın onayı olmadan yapılmasına itiraz ettiğini beyan etmiştir.
Ayrıca Yekkurtuy İslami Kürdistan’ın (Kürdistan
İslami Birliği) Genel Sekreteri Muhammed Faraj,
2 Aralık’ta yaptığı açıklamada bölgeden çıkarılan
ve satılan petrolden elde edilen gelirin nasıl harcandığını ve nereye gittiğini bilmeleri gerektiğini
belirtmiştir.(10) Bu açıklamalar, Kürt yönetimi
içerisinde petrol gelirlerinin adaletli bir şekilde
paylaşımı hususunda ciddi tartışmalar olduğunu
göstermekte ve Ankara-Erbil anlaşmasının sadece
Türk hükümeti ile KDP arasında yapıldığı yönünde
bir kanaat bulunduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla Kürt yönetiminin yaptığı petrol anlaşmaları,
yalnızca Bağdat-Erbil ilişkilerinde problem teşkil
etmemekte, aynı zamanda bölgedeki farklı siyasi
unsurlar arasında da krizlere yol açabilmektedir.
Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP’nin, kuzeydeki kaynaklardan elde edilen gelirlerde adaletli bir paylaşım sağlayamazsa,
orta ve uzun vadede Kürt kamuoyundan ciddi tepkiler çekmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle
Türkiye’nin Kuzey Irak’la ilişkilerinde Kürt yönetiminin iç dengelerini de göz önünde bulundurması
elzemdir.
Sonuç:
ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra ülkedeki siyasi
ve askeri yapının etnik ve mezhepsel temelde tasarlanmış olması, taraflar arasındaki krizlerin çözüme
kavuşturulmasını zorlaştırmaktadır. Bir taraftan
Bağdat yönetimi içerisinde siyasilerin kendi nüfuz
alanını genişletme çabası ve bu yöndeki mücadeKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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lenin giderek artması, diğer taraftan Maliki’nin iç
ve dış politikada sergilediği tutum ve eylemleri,
Irak’ın önümüzdeki 10 sene içerisinde istikrara
kavuşmasının zor olduğunu göstermektedir. Bu sorunlara petrol ve doğal gaz rekabeti de eklenince
Irak’ın bütünlüğünün korunması giderek tehlikeye
girmektedir. Nitekim ABD işgali sonrasında Irak’ta
kurulan etnik ve mezhepsel politik düzenin ürettiği diğer temel problem, yer altı kaynaklarına sahip
olma mücadelesi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Irak’ta etnik ve mezhepsel ayrımdan ziyade
enerji alanındaki rekabetin ülkenin bölünmesini
hızlandıracağını söylemek mümkündür. Başka bir
ifadeyle Irak’ta sıklıkla dile getirilen, Kürt-Sünni
ve Şii petrolü olarak adlandırılan kuzey-orta ve güney bölgeleri bu bölünme senaryolarının sınırlarını
çizmektedir. Bu hem Iraklı siyasi unsurların hem de
başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin dikkat
etmesi gereken ciddi bir husustur.
Artan enerji ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin, Irak’ın genelinde petrol ve doğal gaz arama girişimleri ve bu ülkeden enerji ithal
etme konusunda anlaşmalar yapması oldukça doğaldır. Ancak Türkiye, bu girişimlerde bulunurken
Irak’ta farklı taraflar arasında yaşanan krizlerin tarafı haline gelmemelidir. Ankara’nın Bağdat-Erbil
çekişmesinde rol almasının, Irak’la sağlıklı ilişkiler sürdürmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olduğu unutulmamalıdır. Diğer taraftan
Türkiye’nin, Bağdat yönetimi ile kuzeydeki petrol
anlaşmasından dolayı sorun yaşamasının, Irak’ta
rekabet halinde olduğu Amerikan, İngiliz, Fransız
ve Rus enerji şirketlerinin çıkarlarına hizmet ettiği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle Ankara’nın
kuzey Irak’taki bütün petrol-doğal gaz yataklarını
kontrol ettiğini ve bölgedeki tek aktör olduğunu
düşünmek yanlış olur. Kuzey Irak Kürt yönetimi,
Türkiye ile petrol ve enerji boru hattı anlaşması
imzalarken, diğer yandan da Chevron Oil, Exxon
Mobil, Shell, Total ve Gazprom gibi dev yabancı
şirketlerle de anlaşmalar yapmıştır. Dolayısıyla
Türkiye’nin, Irak’ta enerji anlaşmaları yaparken
Bağdat-Erbil arasında taraf olmamasında yarar
vardır. Kuzey Irak bölgesinden çıkarılan petrol ve
doğal gazın bir şekilde dünya pazarına ihraç edilmesi gerekmektedir. Şayet Türkiye üzerinden olmazsa Erbil yönetimi, Tahran ile anlaşacak ve yeni
bir boru hattı projesi hazırlanacaktır. Ankara ise
Bağdat yönetimi ile anlaşma sağladığı müddetçe
bu konudaki mevcut avantajlı konumunu koruyabilecektir. Aksi halde Türkiye’nin Irak’taki enerji
rekabetinden karlı çıkması zor görünmektedir.
Kaynak: ww.bilgesam.org
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Terzibaşı’nın Ölümsüz Eseri

“Kerkük Şairleri”
Yayımlandı

yatı tarihine mal olmuş klasik şairler dışında,
Irak’ta yetişen Türkmen şairlerinin çoğu, ne yazık ki Türk dünyasınca tanınmamaktadır. Irak
Türkmenlerinin kültür merkezi durumunda olan
Kerkük ve yöresi, ülkede gelişen ve yetişen
Türkmen edebiyatının da ağırlık merkezi konumunda olmuştur. Bu bakımdan bölgede yetişen
şairler genellikle Kerküklü olarak tanınmışlardır.
Irak Türkmenlerinin kültür ve edebiyat tarihçisi olan Atâ Terzibaşı, bölgede yetişen edebiyatçıları Kerkük Şairleri başlığı altında 13 ciltlik çok kıymetli bir külliyatta toplamıştır. Eski
harflerle olan Kerkük Şairleri’nin ilk cildi 1963
yılında Bağdat’ta basılmış, 13. cildi ise 2012 yılında Kerkük’te yayımlanmıştır. Görüldüğü gibi
13 ciltlik külliyatın tamamlanması, 49 yıl gibi
uzun bir zaman dilimine yayılmıştır.
Buradan da anlaşılıyor ki Terzibaşı, ömrünü
verdiği bu ölümsüz külliyatın hazırlığına gençlik yıllarında başlamış ve ilk cildini ancak 39
yaşında iken yayımlayabilmiştir. Bu alanda en
yetkin kalem sahibi olan Terzibaşı adeta iğneyle
kuyu kazarcasına çalışmış ve 49 yıl sonra, yani
88 yaşına varınca 13. cildi yayımlamaya muvaffak olabilmiştir.

Bin yılı aşkın bir zamandan beri Irak toprakları üzerinde varlıklarını sürdüren Türkmenler,
ülkede zengin bir kültürel miras bırakmışlardır.
Mimarî, halk müziği, geleneksel el sanatları ve
folklor ürünlerinin yanı sıra Türkmenler, dil ve
edebiyat alanında da çok renkli bir birikim sağlamışlardır. Halk edebiyatı yanında yazılı edebiyat bakımından da Türkmenler, tarih boyunca
önemli şahsiyetler yetiştirmişlerdir.
Nesimî ve Fuzûlî gibi umumî Türk edebi20

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 15 السنة

Terzibaşı’nın eski harflerle olan bu kapsamlı
eseri, bu sefer yeni alfabeyle Türkiye’de yayımlanmıştır. Böylece Türk dünyasının da ilgisine
ve bilgisine sunulan bu eşsiz eser, İstanbul’da
Ötüken Neşriyat’tan çıkmıştır. Türkiye’nin
en saygın yayınevlerinden biri olan Ötüken
Neşriyat’tan yayımlanan Kerkük Şairleri 4 kitapta toplanmıştır.
Bu kitaplar ve içlerinde yer alan ciltler ve
şairler şöyle sıralanmıştır: Birinci Kitap, 390
sayfa olup 1. ve 2. ciltleri ihtiva etmektedir. 454
sayfadan oluşan İkinci Kitap 3., 4. ve 5. ciltleri;
Üçüncü Kitap, 424 sayfa olup 6., 7., 8. ve 9.
ciltleri ve Dördüncü Kitap ise 380 sayfa olup
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10., 11.,12. ve 13. ciltleri kapsamaktadır.
Külliyatta 180’e yakın edebiyatçının biyografisi ile şiir ve yazılarına yer verilmiştir. Dördüncü Kitabın sonunda “Kerkük Şairleri Alfabetik İndeksi” verilmiştir. Böylece alfabetik
sıraya göre hazırlanan şairleri ad ve soyadlarına
göre, hangi şairin hangi kitabın kaçıncı sayfasında olduğu, kolaylıkla tespit edilmesi sağlanmıştır. Konusunda kaynak kitap niteliğinde
olan ve toplam 1650 sayfaya ulaşan bu değerli
külliyat, yayınevi tarafından özel bir kutu içinde sunulmuştur
Külliyatın Kitapları içinde yer alan ciltler ve
şairler şunlardır:
Birinci Kitap (1. ve 2. cilt)
Birinci cilt
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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Nevres-i Kadîm, Bedrî, Es‘ad, Kasımî,
‘Örfî, Sâfî, Sâkit, Muhittin Kabil, Zeynelâbidin
ve Mail.
İkinci cilt
Müftü, Lutfî, Mûr ‘Ali Baba, Gulamî, Şeyh
Abdurrahman Hâlis, Salih, Faiz, Şeyh Rıza,
Hâlisî, Mehmet Rasih, Ömer Öztürkmen ve
Baha.
İkinci Kitap (3., 4. ve 5. cilt)
Üçüncü cilt
Mihri, Tabiboğlu, Tabib, Muhammed Nevruzi, Şeyhoğlu, Haki, Razi, Şâki, Nevres-i Salis, Hâvi, Ya’kub Ziyaî, Sakıb, Mehmed Salih,
Zulmî, Hakî, Lütfullah bin Veli Efendi, İsmail
Mekkî bin Veli Efendi, Fadlullah bin Veli Efendi, Fevzi, Tıflî, Rencûrî, Hâkim, Narî, Nakşî,
Haydaroğlu ve Ayvazoğlu.
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Dördüncü cilt
Ahmet Medenî, Abdullah Kudsî, Cevat
Necipoğlu, Rauf Görkem, Mektubizade Ömer
Fevzi, Mustafa Sümer Salim, Molla Süleyman
Salim, Muhammet Beha, Servet Kevser, Tisinli
Rauf ve Nakışlızade Mustafa Muhib.
Beşinci cilt
Mahmut Nedim, Salih Rafet, Galib, Aziz
Sami, Mekki Lebib, Abdulkadir Hulusi, Kasım
Hulusi, Sait Fıtrat, Seyid Salih, Ahmed Sabri,
Abdussamed Sabri, Süleyman Vehbi, Abdulfettah Vehbi, Kâmil Vehbi, Kerim Dakuklu, Rüşdi,
Reşit Ali Dakuklu ve Reşit Kâzım Beyatlı.
Üçüncü Kitap (6., 7., 8. ve 9. cilt)
Altıncı cilt
Hicrî Dede, Abdullah Niyazi, Hüşyar Dede,
22
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Didar Dede, Abdülmecid Vafi, Mustafa Vafi,
Süleyman Vafi, ‘Aşki, Süleyman Sami, Süleyman Ali Sami, Sıdık Osman, Abdullah Mazhar
ve Hıdır Lütfi.
Yedinci cilt
Reşit Akif, Mehmet Sadık, Esat Naib, Sadullah Müfti, Said Besim ve Mehmet Hatip.
Sekizinci cilt
Osman Mazlum, İzzeddin Abdi, Tevfik Celal Orhan, Nazım Refik, Ömer Ağa Piryâdi,
Arab Fehmi, Celal Rıza ve Tâkî Bey
Dokuzuncu cilt
İnayet Koçak, Şakir Sabir Ziraatçi, Mehmet
İzzet Hattat, Ahmet Otrakçıoğlu, Necmettin
Esin, İsmet Özcan, Ata Bezirgân, Ali Rıza Al
Aslan, Âşık Abbas, Yusuf Nuri, Sait Âşık ve
Şehnaz Hanım.
Dördüncü Kitap (10., 11., 12. ve 13. ciltler)
Onuncu cilt
Abdurrahman Askeri, Haki, Vecihi, Kâmi,
Hamdi, Tıfli, Muhammed Salih Mektebdâr,
Tevfik Erkân, Hasan Hüsnü, Halil Münevver,
Razi, Hasan Görem, Âşık Rıza, Şükür Hanzad, Mustafa Gökkaya, Ferah Gökkaya, Şekibe
Vandavî, Leyla Merdan ve Ümmi Nedime.
On birinci cilt
Mehmet Ramiz, Abdussettar Abdi, Abbas
Kemal, Burhan Celal, Nasih Bezirgân, Fatih Saatçi, Ömer Zeynel, Hasan Necef Felahî, Ekrem
Pamukçu, Talib Semin Dakuklu, Yasin Mahir,
Mehmet Hamlegil ve Hayrullah Bellevoğlu.
On ikinci cilt
Fuad Hamdi, Ali Marufoğlu, Abdulhalik Beyatlı, Bahaettin Salihî, Ali Saib, İsmail Serttürkmen, Fahreddin Ergeç, Hasan İzzet Çardağlı ve
Sabah Karaaltun.
On üçüncü cilt
Mustafa Fevzi, Mahmud Tıfli, Ali Hikmet,
Abdurrahman Fani, Seyit Mehmet Emin, Reşit
Salih, Hacı Veled Şefkat, Refik Hilmi, Molla
Halil Zeki, Sinan Sait, Abdulkadir Nakib, Seyfeddin Biravcı, Kahtan Hürmüzlü, Sami Tütüncü, İbrahim Neftçi, Cemil Emin, Mustafa
Kemal Dendenoğlu, Mehmet Mehdi Bayat ve
Sabir Demirci.
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Bu abide eserin Latin harfleri ile basılması,
doğrusu bizim için büyük bir rüya idi. Öncelikle
Ata Terzibaşı’nın bu iş için onay vermesi gerekiyordu. Başlangıçta Terzibaşının haklı olarak
bazı tereddütleri vardı. Özellikle eski harflerle
yeni harfler arasındaki imlâ sorunları ve divan
şiirinin yazıldığı aruz vezninin eski harflere
daha uygun olduğu, yeni harflerin ifade ve yazım biçimiyle bazı seslerin kaybolduğu hususu
üzerinde durulmuştu. Ancak bu konu Türkiye’de
belli bir sisteme oturmuştu. Bu bakımdan duyulan tedirginlikler nispeten giderildi. Eserin
bir an önce gün yüzüne çıkması için uzun süre
çalışıldı. Konu üzerinde çalışan bilim heyeti de
büyük çaba gösterdi. Bu hususta başta Prof. Dr.
Ali İhsan Öbek olmak üzere, Ayşe Taşralı’ya,
Araş. Gör. Duygu Dalbudak, Çağdaş Albayrak
ve Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu’na minnet ve
şükranlarımızı dile getirmek isterim.
Uzun süren koşunun sonucunda, kitabın
hazırlanması tamamlandı. Sıra basımına gelince, bu hususta da herkes canla başla çalıştı.
Kitabın sayfa dizaynı ve kapak tasarımından
basımına, resimlerin özenle temizlenmesi ve
seçilen kâğıtlar ile ciltlerinin yapımına kadar
her aşamada yayınevi ve matbaa büyük bir titizlik gösterdi. Bu hususta Ötüken Neşriyat da
hiçbir şeyi bizden esirgemedi. Bütün isteklerimizi yerine getirdi; açıkçası her türlü nazımızı
çekmiş oldu. Bütün çabalar, bu muhteşem yapıtın şanına layık biçimde basılması üzerinde
yoğunlaştı. Her çalışmada olduğu gibi, meyve
ve mahsul ele gelince, çalışma süresince çekilen sıkıntılar ve yorgunluklar, tatlı bir anı olarak
geride kaldı. Bundan dolayı öncelikle Allah’a
şükretmek, daha sonra bu işin gerçekleşmesine
izin veren değerli üstadımız Atâ Terzibaşı’ya
teşekkür emek gerekir. Eserin basımında hiçbir
fedakârlıktan kaçınmayan Ötüken Neşriyat’ın
verdiği hizmet, her türlü takdirin üstündedir.
Bu büyük çabanın sonuçlanmasıyla, gerçekten unutulmaz millî bir hizmet yerine getirilmiş
oldu. Irak Türkmenlerinin kültür tarihine ışık
tutan ve büyük çabalar sonunda ortaya çıkan bu
ölümsüz külliyat, genellikle Irak Türkmenlerinin ve özellikle Kerkük’ün kimliği mesabesindedir. Öncelikle bu eser, her Türkmen’in başucu
kitabı sayılır.
Atâ Terzibaşı’nın bir ömür boyu sürdürdüğü
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araştırma ve çabalarının semeresi olan Kerkük
Şairleri, kolay ortaya konmamıştır. Eseri inceleyenler, Terzibaşı’nın Arapça ve Farsçaya olan
vukufunu, klasik ve yeni Türk edebiyatı alanındaki engin ufkunu göreceklerdir. Kısacası eseri
okuyanlar, yazma ve cönkler dâhil ulaştığı nadir
kaynaklardan da anlaşılacağı gibi Terzibaşı’nın
ne kadar titiz bir çalışma performansı sergilediğine tanık olacaklardır.
Terzibaşı’nın kendi üslubu, yorum ve değerlendirmesi ile bu özgün külliyat, aynı zamanda
Irak Türkmen edebiyatı tarihinin ana kaynağıdır. Dolayısıyla Kerkük Şairleri adlı bu hazine,
araştırmacıların yanı sıra, üniversitelerin, bilim
ve edebiyat dünyasının, araştırmacıların ve edebiyat alanına ilgi duyan her okuyucunun başvuru kaynağı niteliğindedir.
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Veysel ERGİN*

Haşim Nahit Erbil’in Hikâyeleri
Üzerine Değerlendirmeler
4Haşim Nahit’in tespit edilebilen yirmi bir
hikâyesinde karşılaşılan üç farklı hikâye formu, gerek biçim gerek muhteva yönüyle, ondaki tahkiyeli anlatım çeşitliliğinin de en açık
göstergesidir.1
Birincisi; bu türdeki eserlerinin çoğunluğunu
teşkil eden klasik hikâye formudur ki bu eserlerin
isimleri, kronolojik sıraya göre, şunlardır: “Buhran, Şühedâ-yı Tahsil, On Beş Sene Sonra, Güveyinin fotoğrafı, Çöl Hayatı: Süheyl ile Leyla, Kahraman Hatun, Genç Emir, Poliste Fikr-i Tecessüs
-Sarı Defter-, Hayatta Ölüm, Millî Hikâye: Hâcir,
Dicle’de Bir Kayık Âlemi, Kâzım’ın Rüyası, Adam
Efendinin Eşeği, Monte Carlo’da Müşahade”.
Olay (Maupassant) ya da kesit (Çehov) hikâyesi
diyebileceğimiz bu on dört eserde; bazen klasik
zaman diliminde veya geri dönüşlerle olay akışı,
bazen de iç dünyaya ait psikolojik çözümlemelerle yüklü bir kesit anlatımı görülmektedir.
İkincisi; yazarın da eserine bizzat not düştüğü
“fantezi” hikâyelerdir. Fantezi veya fanteziye adını alan ve daha önceleri “mensure”yi karşılayacak
şekilde kullanılan bu yazılar, bir küçük vaka etrafında geliştirildiğinden, hikâyeye yaklaşmaktadır.
Düşünce ve üslupta şairanelik esasına dayandıkları için de hikâyeden ayrılmaktadır. “Anlatma” ile
“hissettirme” özellikleri bu tür yazılarda iç içedir.
Bu tarz hikâyelerde kişilerin bildiriş biçimi, aradaki ilişki düzeyi, olayı algılama biçimi ve genel
eylem yönü açısından her okuma veya dinleme;
vakanın veya verilmek istenen mesajın daha iyi
anlaşılmasına katkıda bulunur.2 Ancak Haşim Nahit; bu forma bağlı kaldığı dört eserinde (Rüya,
Hoca Hanımın Ninnisi, Fantezi: Ak Yıldız, Fantezi: 1934 Tarihli Bir Hatıra Defterinden), sanatsal
1. Konuyla ilgili daha ayrıntılı değerlendirmeler için bkz:
Veysel ERGİN, Haşim Nahit Erbil, Hayatı-Sanatı-Fikirleri,
Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2013
2. Dr. Nâzım Hikmet POLAT, Şahabeddin Süleyman, KTB
Yayınları, Ankara-1987, s. 8-13
(*) Dr. MEB, Kırıkkale Kızılırmak Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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söyleyişi bir kenara bırakarak, söz konusu küçük
vakaya odaklanmış ve anlatma esasına dayalı üsluba sadık kalmıştır.
Üçüncüsü; karşılıklı konuşma biçiminde yazılmış kalem tecrübeleridir. Nahit Erbil; “nuveldiyalog” veya “tekellümî hikâye”3 diye adlandırılabilecek üç eserinde (İzdivaç, Turancılar Arasında, Avrupa Medeniyetine Dair), söyleşmelerin
vurgulandığı temsil kabiliyetini öne çıkarmıştır.
Müellifimiz; asıl mesajı taşıyan kısmı (iç vaka),
hem seyirci ile görsel iletişime geçerek (gösterme) hem de bu iletişimi sağlayan kişilerin ağzından anlatmaya dayalı olarak vermekle, tiyatro ve
hikâyenin özelliklerini birlikte kullanmayı denemiştir. Bu ön bilgilerden sonra, yazarımızın her
üç biçimi de denediği yirmi bir hikâyesini incelemeye başlayalım.
A-KONU VE VAKA
Anlatma esasına bağlı türlerdeki vazgeçilmez unsurlarının başında “konu” ya da “vaka /
olay” gelmektedir. Belli bir konu çerçevesinde
var olan birden fazla olayın sebep-sonuç ilkesine
bağlı biçimde oluşturdukları organik bütünlükten
ibaret konu veya vaka; yazarın içinde bulunduğu
edebî ve içtimaî yapının tesiriyle, “bireysel” ya da
“toplumsal” bir karakter arz edebilir. İşte Haşim
Nahit’in hikâyelerindeki vakalar da, tıpkı şiirlerinde olduğu gibi, bu iki kaynaktan da beslenmiştir.
1. Bireysel Duygulanmaların Mahsulü
Hikâyeleri: Genel itibariyle Fecr-i Ati zevk ve
anlayışının hâkimiyetindeki devrede (1909-1912)
yazılan hikâyeler, Erbil’in ferdî teessürlerinin iki
noktada yoğunlaştığını göstermektedir. Birisi, dönem hikâyelerinde çoğunlukla ele alınan aşk ve
3. Tekellümî hikâye karşılığında önerilen Nuvel-diyalog,
“ilk kez anlatılan bir maceranın kısa hikâyesi” şeklinde
tanımlanmıştır. Aksiyon basit bir olay çevresinde gelişir. Kısa
bir krizin, anlık bir izlenimin gerçeğimsi dışa vurumudur.
Kişi sayısı en aza indirgenmiştir. Psikolojik yönü yoğundur.
Kahramanların özel bir anları tanıtılır. Bir varlığın çok kısa bir
reaksiyonu, yoğun bir anı söz konusudur. Dekorda, hikâyeyi
anlamamız için detaylardan ayıklanarak gerekli olan verilir.
Yazar, dramatik olmaya yönelik bir psikolojik analiz sunar;
okuyucunun zekâsına çağrıda bulunur.
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kadın konusu; diğeri de, gerek bu konuyla ilgili
gerekse farklı hadiselerden kaynaklanan iç dünyayı yansıtan psikolojik çözümleme öyküleridir.
Fecr-i Âtî hikâyelerinde işlenen konuların başında yer alan aşkı, hikâyesine çeşitli görünümleriyle
yansıtan Nahit Erbil; bu konuyu bazen hikâyenin
ana konusu, bazen ana konuya bağlı bir yan mevzu
olarak işlemiştir. Tarih itibarıyla ilk tespit edebildiğimiz Buhran hikâyesinde aşkı, santimantalizme hatta marazîliğe varacak haliyle işleyen yazar;
bu hikâyede aşkın nasıl başladığı, marazîleştiği ve
nihayetinde nasıl bir hazin sona sürüklendiğini,
derin ruh tahlilleriyle ortaya koyar:
“Şimdi bu akşam hüzün ve sükûnuyla pencerelerinin ağzına kadar zulmetle gömülen odasında göğsünün çökmüş bir mezar ağırlığıyla
nefesi tıkanıyor, boğuluyordu. ... Cebinden not
defterini çıkararak birçok satırları bir hamlede
yazdı. Sonunda şu kelimeler vardı: -Ölümle aramızdaki fasıla-i mutaazzam cebhemin saniye-i
inhinâsıdır.”4
On Beş Sene Sonra’da, aile baskısına boyun
eğerek intihar eden Fahriye ile annesine söz verdiği için on beş sene bekleyip aynı kaderi paylaşan Nihat’ın aşklarındaki hazin sonun benzerliği;
hem kurgu hem de üslup yönüyle yazarın başarılı hikâyelerinden sayılabilecek Dicle’de Bir
Kayık Âleminde’de, sevdiği rakkase Süheyla’ya
bir türlü kavuşamayan Osman Çavuş’un acıklı
ölümü; Süheyl ile Leyla’da, aşk uğruna verilen
ölümüne kavga; Genç Emir’de, bir kadına karşı
cismaniyetin verdiği şehevî ihtirasın aşka galip
gelmesi; toplumsal değerlerle en fazla örtüşen Ak
Yıldız’da, Erzincan bankası memuru Ertuğrul’un
İstanbul’daki sevdiği kız Ay Hatun’un ad (doğum)
gününe gidişi; otobiyografik özellikler taşıyan
Hayatta Ölüm’de, Servet-i Fünun’da yazılar neşreden bir muharririn gözleri kapalıyken yaşadığı
psikolojik çöküntü; psikolojik iç çözümlemenin
süzgecinden geçirilerek kurgulanmıştır.
2. Toplumsal Değerlerin Vurgulandığı
Hikâyeleri: Haşim Nahit’in 21 hikâyesi incelendiğinde, gerek sayı (14) gerek içerik zenginliği
yönüyle, toplumsal mahiyetteki öykülerinin daha
ağır bastığı görülmektedir. Erbil; dönemin tarihî
ve toplumsal olaylarındaki yoğunluk ve karmaşaya bağlı olarak, millî ve tarihî değerleri yansıtan
öykülere ağırlık verir. Rüya’da, Irak’ı İngiliz deniz
taşımacılığı şirketine peşkeş çeken Osmanlıdaki
4. Haşim Nahit, Buhran (Hikâye), Resimli Kitap, c.3 s.19,
Mart 1325 (1909), s. 481- 489
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bazı hainleri; Kazım’ın Rüyası’nda, Erbilli bir
gencin -Erzurum’u düşman işgalinden kurtarmak
için- annesinin izniyle cepheye gidişini; Hacir’de,
olayların müşahidi bir kadının ağzıyla, Bulgar
zulmünün dehşetini; Turancılar Arasında’da,
Turan fikrinin coğrafya parçasından öte bir ideal
olduğunu; İzdivaç’ta, dört gencin evlilikle ilgili
fikirlerini; Güveyinin Fotoğrafı’nda bir genç kızın nişanlısının resmine bile bakarken hissettiği
mahcubiyeti; Hoca Hanımın Ninnisi’nde, torununa ninniler söyleyen ve bir türlü gelmeyen sevdiklerini bekleyen muhterem bir anneannenin şefkatini; Monte Carlo’da Bir Müşahede’de, kumar
batağına düşmüş insanların psikolojisini; Âdem
Efendi’nin Eşeği’nde, güya konuşmaya başlayan
eşeğin ironik üslubuyla, batıl inançların ortaya çıkardığı trajikomik durumu; Avrupa Medeniyetine
Dair’de, medeniyetin Avrupa’yı taklit olmadığı
fikrini; 1934 Tarihli Bir Hatıra Defterinden’de
Türkiye’nin kaderinde söz sahibi olacağına inanılan hava bombardıman gücünü; Sarı Defter’de,
toplumsal buhranın acı reçetelerinden olan cinayet
gerçeğini; Şüheda-yı Tahsil’de, İstanbul’un o zamanki eğitim merkezi Esirpazarı’na ait hem fizikî
hem ruhî tasvir ve çözümlemeleri hikâyesine temel kurgu yapmıştır. Kahraman Hatun’da ise,
Kara Fatma’nın ağzıyla, Erzurum’un düşmana
karşı tek vücut halinde direniş heyecanını verir:
“-Ağalarım, oğullarım! Devlet, Moskoflarla
harp edeli ben de Allah yoluna cihat ediyorum.
Benim cihadım, askerlerimize su, yemek götürmek, onların yaralarını sarmaktı. Moskof süngüsü benim de sizin de ciğerlerimizi deldi. Moskof
‘Aziziye’yi aldı. Bilirsiniz ki Aziziye, Erzurum’un
kilididir. Düşmana karşı ıyalimizin (çoluk çocuğumuzun) namus kapısı can damarımız ‘Aziziye’dir.
‘Aziziye’ Moskofların elinde kalırsa Erzurum’u
da alacaklar, yurdumuzu baştanbaşa yıkacaklar.
Devlet ve millet mahvolacak! Oğullarım, ben bu
yaşıma geldim; son dileğim, Hakk’a kavuşmaktır.
Allah huzuruna peygamber uğruna, devlet ve millet uğruna, erkekler gibi, sizin gibi olacağım. Siz
de benimle beraber olmak istemez misiniz?”
B-VAKA TİPLERİ
Haşim Nahit’in 21 hikâyesi vaka tiplerine göre
değerlendirildiğinde, tek bir zincir halinde nakledilen vaka tipinin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bir gencin yaşadığı marazîliğe varan
aşkın psikolojik tahlilinin yapıldığı Buhran’da;
Esirpazarı’ndaki talebelerden Hukukçu Hamit’in
vefatı üzerine kurgulanan Şüheda-yı Tahsil’de;
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nişanlısının fotoğrafını ilk gördüğünde gelinin
hissettiklerini yansıtan Güveyinin Fotoğrafı’nda;
Kara Fatma’nın Erzurum işgaline karşı halkı galeyana getirmesini işleyen Kahraman Hatun’da;
çölde amaçsızca dolaşan gencin bir kıza karşı
kabaran şehevanî hislerin tasviri Genç Emir’de;
gözünden rahatsızlanan bir yazarın bu vaziyetteyken yaşadığı duyguları anlatan Hayatta Ölüm’de;
Erzurum’daki Banka müdürünün ad gününde nişanlısını ziyaretinin kurgulandığı Ak Yıldız’da;
Dicleli Osman Çavuş’un sonu hüzünlü biten aşk
hikâyesi Dicle’de Bir Kayık Âlemi’nde; Erbilli
Kazım’ın Erzurum’daki vatan savunması için askere gidişinin öyküleştirildiği Kâzım’ın Rüyası’nda;
ironik bir üslupla akıl-his çatışmasının ele alındığı
Âdem Efendinin Eşeği’nde; Hukuk’taki Nihat’ın
sevdiği hala kızına kavuşamayıp vasiyeti gereği
15 yıl bekledikten sonra garip şekilde ölümünü işleyen On Beş Sene Sonra’da; benzer anlayışların
sonucu olarak, merkezî kahramanın hayatından
bir zaman dilimi (sergüzeşt) ele alınmıştır.
Erbil’in bazı öykülerindeyse, birbiri içine
yerleştirilen (helezonik) vaka tipinin kullanıldığı
görülmektedir. Bu hikâyelerde asıl mesajı taşıyan
(iç) vaka, diğer (çerçeve) vakanın içine yerleştirilerek verilmiştir. Rüya’da, bir rüya zeminiyle
Irak’ın Lynch’a peşkeşine duyulan öfke; Hoca
Hanımın Ninnisi’nde, torununa ninni söyleyen
anneanne zeminiyle denizlere açılıp da dönmeyen
kardeşe duyulan özlem; Süheyl ile Leyla’da, bilindik bir hadiseden alınan kesitle aşk uğruna yapılan ölümcül kavga; Hacir’de, Bulgar zulmü tarihî
gerçekliğinden hareketle nişanlanmak üzereyken
bu zulme maruz kalan genç kızın yaşadıkları;
1934 Tarihli Bir Hatıra Defterinden fantezisinde, 1934 Hava Muharebesi zeminiyle hava bombardıman gücünün önemi; Monte Carlo’da Bir
Müşahede’de, bir kumar hilesi kesitiyle bu batağa
düşmüş insanların halleri anlatılmıştır.
Yazarın en az başvurduğu teknik; asıl vaka
zincirinin kendi içinde birden çok dala ayrılıp
tekrar birleştiği çok zincirli olay örgüsüne dayalı
vaka tipidir. Moda sahilinde bir araya gelip evlilik
hakkında konuşan dört gencin sözlerini konu alan
İzdivaç’ta; Turan kavramının değişik yönleriyle
ele alındığı Turancılar Arasında’da; mezun olacak beş gencin Avrupa’ya dair farklı düşüncelerinin ele alındığı Avrupa Medeniyetine Dair’de;
polis memuru Zekai Bey’in dikkatiyle bir cinayetin aydınlatıldığı Sarı Defter’de; asıl vakanın
yanında yan olaylar da anlatılmış ve ana kurguyla
bağlantısı kurulmuştur.
26
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C-ZAMAN VE MEKÂN
Haşim Nahit’in tekellümî hikâyelerinde (İzdivaç, Turancılar Arasında, Avrupa Medeniyetine
Dair), zaman bildiren somut bir kelime kullanılmamakla birlikte, vaka ve anlatma zamanları
örtüşmektedir. Bu eserlerde, konuşma zamanı
yaşanılan zamanla sınırlı kalmasına rağmen, fiil
kiplerinde geçmişe ve geleceğe kaymalar gözlenmektedir.
Vakaları birbiri içine yerleştirilen öykülerde
zaman, daima geriye dönüşlü olarak kullanılır.
Zira bu öykülerde iç vakalar, kahraman-anlatıcının
geçmişe ait düşünceleri veya hatıralarıdır. On Beş
Yıl Sonra’da Nihat; hayatına son vermeden önce,
karanlık gökyüzüne bakarak Fahriye’yle aralarında cereyan eden umutsuz aşk dakikalarını hatırlar.
Eserlerin çoğunda iç vakaların zamanı, çerçeve vakalarınkinden önceye aittir. Zamanın bu şekilde kullanılması, iç vakaları daha uzak ve geniş
perspektiften değerlendirme imkânı verir. Âdem
Efendinin Eşeği’nde ihtiyar köylü, gördüğü rüyada eşeğin konuşmasının etkisiyle, evini bir yatıra
çevirme lüzumunu hisseder.
Psikolojik tahlilleri ele alan öykülerde zaman,
konuya paralel olarak, akşam vakti veya gece karanlığıdır. Buhran’da, iki senedir ilahî aşkla sade
uzaktan ve karşılıksız seven Cemil’in yaşadığı bunalım ile Hayatta Ölüm’de, bir süreliğine görme
yetisini kaybeden bir yazarın iç dünyasındaki dalgalanmalar; zaman dilimi olarak akşam vaktini ya
da gecenin ilerleyen saatlerini karşımıza çıkarır.
Konuyla ilgisi olan bu vakitler, “Şimdi bu akşam
hüzün ve sükûnuyla pencerelerinin ağzına kadar
zulmetle gömülen odasında göğsünün çökmüş bir
mezar ağırlığıyla nefesi tıkanıyor, boğuluyordu.
(Buhran)” ifadesinde olduğu gibi, kahramanların
ruh hallerine ve konuşmalarına, dolayısıyla dil ve
üsluba tesir etmektedir.
Zaman dilimiyle ilgili karşılaşılan başka bir
ayrıntı da, kahramanların geçmişi hatırlayıp ân’ı
yaşadığı halde, gelecek üzerine en ufak bir planının dahi bulunmamasıdır. Fecr-i Ati zevk ve anlayışında hâkim olan melankolik zaman anlayışıyla
(Buhran) Millî Edebiyatın realiteden kaynaklanan
tarihî gerçekliğe dayalı zaman anlayışı (Hacir),
bu iki zaman diliminin kullanımını yoğunlaştırmaktadır.
Eserde yaşananların sahnesi olan mekân
konusunda da titiz ya da ısrarcı davranamayan Haşim Nahit; birçok eserinde, yok dene-
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cek kadar az ve son derece silik çevre betimlemelerine yer verir. Psikolojik çözümlemelerin
ağırlık kazandığı hikâyelerdeki mekân unsurları ve isimleri, ancak vakaya gerçeklik veya olabilirlik kazandırmak maksadıyla belirtilmiştir.
Buhran’da Cemil’in, Hayatta Ölüm’de Nahit’in,
Hoca Hanımın Ninnisi’nde Hoca Hanımın, Turancılar Arasında’da tartışanların, Güveyinin
Fotoğrafı’nda Zahide’nin, Avrupa Medeniyetine
Dair’de konuşan beş gencin yaşadıkları; ayrıntılı
tasviri yapılmayan bir odada geçmektedir. Yine
Genç Emir ve Süheyl ile Leyla’da çöl; Monte
Carlo’da Bir Müşahede’de kumar salonu; Rüya
ve On Beş Sene Sonra’da bir apartman dairesi;
Âdem Efendinin Eşeği’nde bir köy yolu; Kahraman Hatun’da Soğanlı Dağı; hiçbir ayrıntısı verilmeyen ve sadece ismen zikredilen dekor
mekânlardır. Bu eserlerde mekânın kaldırılması
veya değiştirilmesi, öykünün yapısında farklılaşmaya yol açmayacak kadar zayıf bir unsurdur.
Olay örgüsü yoğun öykülerde ise hem mekânın
çeşitlendiği hem de ayrıntılı betimlemelere yer
verildiği görülür. Sarı Defter’de; hem cinayetin
işlendiği Madam Haykanuş’ın pansiyonuna hem
de Zekai Bey’in delilleri toplarken dikkat ettiği
odaya ait ayrıntıların (kapının eşiğinden itibaren
içeriye doğru uzanan bir tahta çizgi) tasvirine
yer verilir. Şüheda-yı Tahsil’de; İstanbul’un eğitim yuvası Esir Pazarının tasviri yapıldığı gibi,
Hamit’in kaldığı Çemberlitaş Halil Efendi Hanına dair teferruata da yer verilmiştir. Ak Yıldız’da
ise; tümünde ayrıntıya girilmemekle birlikte, hayli zengin mekân unsurları (Erzurum üçüncü konağı, İstanbul katarı, Ayastefanos Konağı, ŞişliBeyazıt, Sarayburnu-Üsküdar, Çamlıca), sadece
bir dekor mekân şeklinde görülmektedir.
D-ŞAHIS KADROSU
Haşim Nahit’in öykülerinde, kahramanların
sabit niteliklerinden ziyade olaya ya da duruma
göre değişken özellikleri dikkat çeker. Yazarın hayatından kesitler taşıyan (otobiyografik) öykülerinden Şüheda-yı Tahsil ve On Beş Sene Sonra’da,
hukuk tahsili yapan Haşim ve Nihat; Hayatta
Ölüm’de, göz ameliyatı nedeniyle dış dünyadan
kopup iç âlemine yoğunlaşan yazar Haşim Nahit;
olay örgüsünün teşekkülünde ve değişik istikametlerde şekillenmesindeki aktif kahramanlardır.
Aşkı ve bu yolda çekilen acıları veya
fedakârlıkları konu alan hikâyelerden Buhran’da,
iç âleminde hayatla ölüm arasında gelgitler yaşayan Cemil; Genç Emir’de, gençlik hevesatını
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çölde rastladığı bir kıza hasreden Küçük Emir;
Dicle’de Bir Kayık Âlemi’nde, Süheyla’ya kavuşamamanın acısıyla kolunu köpekbalığına
kaptıran Osman; Süheyl ile Leyla’da, sevdiği kız
uğruna ölümcül bir kavgaya tutuşan Süheyl; Ak
Yıldız’da, sevdiği kızın doğum gününe katılmak
için Erzurum’dan İstanbul’a gelen banka müdürü; bütün gayretlerinin temelinde, karşı cins tarafından beğenilmek arzusu yatan ve âdeta aşk için
yaşayan kahramanlardır.
Tarihî vakaların etrafında kurgulanan öykülerden Kahraman Hatun’da, Moskof süngüsünün
Aziziye’ye dayanması üzerine Erzurum halkını düşman zulmüne başkaldırıya yönelten Kara
Fatma; Kâzım’ın Rüyası’nda, vatanı uğruna sevdiklerini Erbil’de bırakıp Erzurum savunmasına
koşan Kâzım; Rüya’da, Dicle ve Fırat Şirket-i
Osmaniyesi’nin hisselerini Lynch şirketine peşkeş çekenlere öfkesini yumruklarıyla gösteren
genç; Hâcir’de, Bulgar zulmüne tanık olan ve
namusunu korumak için canına kıyan Necdet’in
nişanlısı; kişisel istek ve beklentilerinden ziyade,
bir duygu veya değerin savunucusu olarak hareket
etmektedir.
Belli bir duygu ya da düşüncenin ön plana
çıkarıldığı hikâyelerden İzdivaç’ta, evlilik hakkındaki farklı düşünceleri dillendiren dört genç;
Avrupa Medeniyetine Dair’de, diplomalarını alıp
Avrupa’ya gitme hayali kuran ve Şark-Garp mukayesesi yapan beş genç; Turancılar Arasında’da,
Türk Ocağı’nda toplanıp ‘Turan’fikri üzerine düşüncelerini ortaya koyan kimseler; savunduğu düşünce etrafında şuurlu bir duruş sergileyen aydın
karakterleri temsil etmektedir.
Toplumsal yapı ve değerlerin konu edildiği
öykülerden Sarı Defter’de, intihar süsü verilen
cinayeti aydınlatan polis memuru Zekai; Monte Carlo’da Bir Müşahede’de, kumar batağında
yapılan hileyi ortaya çıkaran Mister Sam; Âdem
Efendinin Eşeği’nde, rüyasında dile gelen eşeğin
sözlerinden sonra ona türbe yaptıran trajikomik
durumuyla Âdem Efendi; 1934 Tarihli Bir Hatıra Defterinden’de, düşman taarruzuna karşı avcı
uçağında görevini yaparken yaralanan hava pilotu
Işık; içtimaî yönüyle öne çıkarılmış ve toplumun
farklı katmanlarına ait unsurları vurgulayan kahramanlardır.
Haşim Nahit’in hikâyelerindeki kadın kahramanların fizikî ve ruhî tasvirleri ise, bazen erkek
kahramanların bazen de yazar anlatıcının bakış
açısıyla yapılmaktadır. Hoca Hanımın Ninnisi’nde,
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Veysel ERGİN
elinde tespihiyle torununa ninni söyleyen mütevekkil anneanne; Güveyinin Fotoğrafı’nda, nişanlısının resmine bakarken bile yüzü kızaran Zahide;
Hâcir’de, Bulgar zulmünden kaçıp iffetini temiz
tutmak uğruna canına kıyan Necdet’in nişanlısı;
On Beş Sene Sonra’da, sevdiği gençle ailesi arasında kaldığı için canına kıyan Fahriye; Kahraman Hatun’da, Erzurum halkını düşman zulmüne
karşı ayaklandırmada erkeklere namzet bir cesaret
sergileyen Kara Fatma; toplumsal değerler açısından olumlu karşılanabilecek özelliklerdeki kadın
kahramanlardır. Buhran’da, karşılıksız, acı veren
cilveleriyle Cemil’i ölüme sürükleyen insafsız
sevgili; Dicle’de Bir Kayık Âlemi’nde, Osman’ı
kıskandırabilmek için eğlence meclislerinde rakkaselik yapan Süheyla; Genç Emir’de, kıyafeti ve
şuh tavırlarıyla küçük emîrin şehevanî hislerini
tetikleyen Mezopotamyalı dilber; Sarı Defter’de,
intihar süsü verilen cinayeti işlemeye yardım ve
yataklık eden Madam Haykanuş; roman ve öykü
geleneğimizde o dönemlerde de yaygın haliyle,
toplumun hiçbir şekilde desteklemediği düşkün
kadın tipini temsil etmektedir.
E-BAKIŞ AÇISI
Son olarak, Erbil’in öykülerindeki bakış açılarını ele aldığımızda; 21 hikâyesinin on dördünde (Buhran, Şüheda-yı Tahsil, On Beş Sene Sonra,
Hayatta Ölüm, Hâcir, Dicle’de Bir Kayık Âlemi,
Rüya, İzdivaç, Turancılar Arasında, Avrupa Medeniyetine Dair, 1934 Tarihli Bir Hatıra Defterinden, Süheyl ile Leyla, Genç Emir) yazar; zaman
zaman hâkim ya da gözlemci yaklaşımlara geçiş
yapsa da, kahraman ağzından olayları aktarmayı
uygun görür. Kendi hayatından kesitler sunduğu
üç öyküsünde (Şüheda-yı Tahsil, Rüya, Hayatta
Ölüm,) de, gerek tahkiye gerekse tasvirler yönüyle, kahraman anlatıcıyı tamamen egemen kılmıştır. Psikolojik karakter gösteren Hâcir, Hayatta
Ölüm ve Buhran’da; kahramanın ruh hali, kendi
ağzından nakledilir.
Vakaların birbiri içine yerleştirilerek verilen
öykülerde ise (On Beş Sene Sonra, 1934 Tarihli
Bir Hatıra Defterinden); iç vakanın yerleştirildiği
çerçeve vaka vasıtasıyla, hatıralarını nakletmesi
için, iç vakayı nakledecek kahraman anlatıcıya
müsait bir zemin hazırlanmıştır. Bu hikâyelerde
asıl mesajı taşıyan kısım, iç vakadır. Bu kısmın
hadiseyi bizzat yaşamış kahraman tarafından nakledilmesi, inandırıcılığı kuvvetlendirmek maksadıyladır.
Tekellümî hikâye yapısındaki üç öyküde ise
28
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(İzdivaç, Turancılar Arasında, Avrupa Medeniyetine Dair), müşahit anlatıcı zaman zaman konuşanlara söz taksimi yapar görünse de, konuşan
kişi adedince kahraman bakış açısı görülmektedir.
Bazı öykülerde de, olay örgüsü boyunca sürüp
giden diyalog (Süheyl ile Leyla, Âdem Efendinin
Eşeği, Dicle’de Bir Kayık Âlemi), karşılıklı kahraman bakış açılarının hâkimiyetini ortaya çıkarmaktadır.
Haşim Nahit’in beş hikâyesinde (Güveyinin
Fotoğrafı, Ak Yıldız, Kahraman Hatun, Sarı Defter, Monte Carlo’da Müşahede) ise kahraman ve
hâkim bakış açısının yoğun tesiri görülmekle birlikte, kahramanlar arası söz geçişlerini düzenleyen ve mekânı fotoğraf gerçekliğiyle tasvir eden
bir müşahit (gözlemci) bakış açısının varlığından
söz edilebilir.
Erbil’in tüm eserlerindeki psikolojik durumların anlatımında ortaya çıkan hâkim bakış açısı ise,
yazarın bir durumu yücelttiği ya da söz konusu
duruma karşı eleştirel tutumunu öne çıkardığı üç
öyküsünde (Hoca Hanımın Ninnisi, Âdem Efendinin Eşeği, Kâzım’ın Rüyası) karşımıza çıkmaktadır.
Eserlerde karşılaşılan anlatım tarzları ele alındığında, türün tabii neticesi olarak, 21 öykünün
on ikisinde tahkiye/anlatma tarzının hâkim olduğu görülmektedir. Tekellümi (İzdivaç, Turancılar
Arasında, Avrupa Medeniyetine Dair) ve birden
fazla kahramanın konuşmalarıyla kurgulanan
(Âdem Efendinin Eşeği, Kâzım’ın Rüyası, Şühedayı Tahsil) hikâyelerde dış diyalog tekniğinden faydalanan yazar; özellikle iç monologa dayalı ruhî
tasvirlerde, tahlil/iç çözümleme (Hâcir, Hayatta
Ölüm, Buhran, Rüya) anlatım tarzına başvurur.
Anlatılanların belli bir mantık çerçevesine oturmadığı şuur akımına da iki (On Beş Sene Sonra,
1934 Tarihli Bir Hatıra Defterinden) eserinde yer
veren Erbil; Hoca Hanımın Ninnisi’nde “ninni”
sözcüğünü, Süheyl ile Leyla ve Genç Emir’de
“çöl” sözcüğünü birer “leitmotif” olarak eser boyunca tekrarlamaktadır.
SONUÇ
Görüldüğü gibi Haşim Nahit; ulaşabildiğimiz 21 hikâyesinde, teknik yönden hayli zayıf
olmakla birlikte, özellikle konu ve olay örgüsü
yönünden oldukça zengin bir öykü dağarcığı ortaya koymaktadır. Bu durum, yazarın bu türe ilgi
duyduğunun ancak türün hususiyetleri konusunda
derinleşemediğinin göstergesidir.
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Türkmeneli Dedikleri

Tılafar dedikleri
Burğuldı yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Xummusı” dedikleri

Tavuk’tı dedikleri
“Pakladı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Başuvçı” dedikleri

Kızlarbat dedikleri
“Pırtıkal” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Gelirin” dedikleri

Erbil’di dedikleri
Péndirdi yedikleri
Çok huşuma gidiyor
“Bilesi” dedikleri

Hurmatı dedikleri
“Beyaz duz” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Hardasay” dedikleri

Şahraban dedikleri
“Şirin nar” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Mehriban” dediklri

Köprü’di dedikleri
Balığdı yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Gelibem” dedikleri

Kifri’di dedikleri
“Kavundı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Necesey” dedikleri

Hanekin dedikleri
“İncazdı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Gozlerim” dedikleri

Kerkük’ti dedikleri
“Yarpağtı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Arxadaş” dedikleri

Bay atı
Beyaz olur bay atı
Oğuz Selçuk bıraktı
Bu toprakta Bayatı

“Mendeli” dedikleri
“Hurmadı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Anglemez1” dedikleri

Tisin’di dedikleri
“Zeytundı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Ya Ali” dedikleri

Qeretepe dedikleri
“Pilavdı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Gidirin” dedikleri

Bağdat’tı dedikleri
“Qaymağdı” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Ya ağati” dedikleri

Teze’di dedikleri
“Üzümdi” yedikleri
Çok hoşuma gidiyor
“Şah Hünkâr” dedikleri

Qere han
Qere tepe qere han
Kervan bir hana kondı
Onun adı Qereğan

Türk tarihi hep şanlı
Türk kanıyla hep kanlı
Tarihe ad veripti
Oğuz oğlu Bastamlı
1. Anlamaz
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Türkmen Kardeşlik Ocağı
Türkmenlerin Baba Ocağıdır

Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük Şubesi
Abdülhalik Hürmüzlü beyefendiyi tanıyalım…
Efendim sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Kerkük’ten Hürmüzlü aşiretine mensup bir
kişiyim. Ege üniversitesi Mühendislik Bilimleri
Fakültesi Makine bölümü 1974 mezunuyum.
Türkiye’den döndükten sonra, askerliğimi
Basra’da bahriyeli olarak 1975-77 yılları arasında
yaptım. Kerkük petrol şirketinde memur olarak
çalışıyorum.
Türkiye’deki
öğrencilik
yıllarınızdan
bahseder misiniz?
Ankara’da Atatürk yurdunda bir sene kaldım ve
dil öğrendim; ikinci yıl İzmir Ege Üniversitesi’ni
kazandım. İzmir’e grup öğrenci olarak ilk biz gittik
orada iki üç tane arkadaş vardı. İzmir uzak olduğu
için orada insanımız, Irak Türk’ü pek yoktu.
Makine bölümünün ilk Iraklı mezunu benim;
diplomayı denkleştirmede İzmir’den mezun
olanlar öğrenciler Irak’ta Milli Eğitim Bakanlığına
gittiği zaman diplomayı denkleştirmek için benim
ismimi örnek gösterip “buradan Abdülhalik
Hürmüzlü mezun olmuştur, onun diploması
30
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denkleştirilmiştir” diyerek kendi diplomalarını da
denklik almışlardır.
Türkiye’de eğitim görmeyi kendim çok
arzu ettim. Burada öyle bir gelenek var. Herkes
doktor olmak ister, ben Musul’da mühendislik
okuyabilirdim. Ankara’ya tıp okumaya gittim;
ancak kazanamadım 250 kişi arasında ilk 10’a
girmek gerekiyordu.
Türkiye’de okuyan Türkmen öğrencilere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Oradaki öğrencilere tavsiyem buradan
kopmamaları için her fırsatta Kerkük’e gelmeleri
gerekiyor. Oradaki öğrenci birliği ile irtibatlı
olmaları lazım. Kerküklü öğrenciler ile bir araya
gelip davaya hizmet edecekler. Okulu okuyacak
ancak davayı unutmayacak, her tatilde mutlaka
Kerkük’e gelecekler; çünkü bir iki sene gelmediğin
zaman kopukluk oluyor. Mezun olunca da
dönmüyorlar.
Orada Türkmen davasının Türkiye’deki
Türk kardeşlerimize dahi anlatılması lazımdır.
Kerkük Türkmen davasını kavramayan insanlar
var. Eskiden bilmeyenler çoktu. Şimdi davayı
bilenlerin sayısı çoğaldı. Bizim kültürümüz
Anadolu kültürüne çok yakın, yani kaynaşabilirler.
Zaten Kerkük Anadolu’nun uzantısı, biz böyle
görüyoruz. Zaten Misak-ı Milli dâhilindeyiz;
ancak şimdilik Misak-ı Milli haricindeyiz.
Türkmen davası ile olan ilişkiniz nasıl
başladı?
Davayı ilk olarak öğretmenimiz rahmetli Reşit
Kâzım Beyatlı öğretti. O şekilde devam ettik. 1969
yılında Ankara’da Üniversiteliler Kültür Derneği
vardı. Bizim liderimiz rahmetli Necdet Koçak da
bizleri bu dernekte eğitti. İzmir’e gidince orada her
hangi bir dernek yoktu. Ankara’ya bağlı kaldık;
çünkü İzmir’deki öğrenci sayısı çok azdı. İzmir’de
derneksiz kalınca, devamlı Ankara ile bağlantıda
kaldık. Davayı babamdan, öğretmenlerimden,
çevremizdekilerden öğrendik; asimile olmamak ve
erimemek için davaya sarıldık.
Kardeşlik Ocağının tarihinden bahsedebilir
misiniz?
Kardeşlik Ocağı Bağdat’ta 1960 yılında
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kuruldu. Kardeşlik Dergisi 1961’de yayınlandı.
Ocağın Musul kolu açıldı. Devletin teşvikiyle Erbil
kolu da açıldı. Ancak tüm müracaatlara rağmen
1960’ da ve 70’ de Kerkük’te de açılmasına izin
verilmedi. Kerkük’te Türkmenlerin bir araya
gelip faaliyet yapmalarına izin verilmedi; çünkü
onların işine gelmiyordu. Zor yıllarda ancak
kendimizi koruyabildik. Bağdat’taki Kardeşlik
Ocağı 1977’den sonra Baasçıların eline geçti.
2003’ten sonra dava arkadaşlarımızın eline geçti.
2003 ihtilalinden sonra açmayı düşündük 24 Ekim
2009’da Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağını
açabildik. Kurucu İdare heyeti olarak devam ettik.
Kardeşlik Ocağı sosyal kültürel bir ocaktır.
Kardeşlik Ocağı bazı şeylerin ilkini yapar. Mesela
Türkmen şair kadınlar için şiir gecesi yaptık, daha
önce hiç yapılmamıştı. Kadınlara mahsus olarak
ilkti. Rauf DENKTAŞ için taziye merasimi de
yaptık, özel gece de yaptık. Rauf Denktaş Türkmen
şairlerinin vicdanı sloganı adı altında bir şiir gecesi
yaptık, o da bir ilkti. Adalet partisinin yardımıyla
Suriye Türkmenleri ile ilgili bir gece yaptık, daha
önce böyle bir şey yapılmamıştı. TOFEL sınavı
Kerkük’te ilk defa Türkmen Kardeşlik Ocağında
yapıldı. Çünkü yetkiliyiz ilk sınavı yaptık sonra
üniversite de yetkiyi aldı. Onlar da sınavı yapmaya
başladı. Çanakkale geçilmez sloganı ile ilgili
gece düzenledik. Çanakkale’de 74 şehidimiz var.
Sarıkamış’ta Kerküklü şehidimiz var. Yani Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük katkımız var.
2003’den sonra ne gibi kazanımlar oldu Irak
Türkleri için.
Türkmenler için 2003’den sonra kazanımlar
oldu, ancak çok da fazla kazanım elde etmiş
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değiliz. Kazanımlar arasında eğitimin yeni yazıyla,
Türkçe yazı ile yazılması en büyük kazanımdır.
Irak Türkmen Cephesinin en büyük başarısı yeni
harflerle eğitimdir. Çocuklarımızın yeni harflerle
eğitim görmesidir. Mutlaka devam etmesi gereken
bir uygulama.
Türkiye’den ne gibi dilekleriniz var?
Hükümetten ricamız Ata Terzibaşı’nın
dediği gibi lütfen herkese aynı mesafede olsunlar
tek ricamız bu. Türkmen davası için çalışmaya
ölünceye kadar devam edeceğiz.
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Dr. Mehmet ÖZBEK

Halk Türkülerinde İslami
Zarafet ve Sevgi
İslam ahlakının insanlara kazandırdığı üstün
estetik ve sanat anlayışı, türkülerimizde tüm boyutlarıyla samimi ve özlü bir biçimde dile getirilmiştir.
Kuranla öğrenilen gerçek din, halkımıza olabildiğince ufku geniş bir düşünce yeteneği kazandırmış,
insanlarımız Allah korkusuyla değil, Allah ve peygamber sevgisi ile tüm korkulardan ve tedirginliklerden kendini azade kılmıştır. Bu nedenle derin
düşünür; kâinatı, tabiatı, meydana gelen olayları
hep akıl süzgecinden geçirerek değerlendirir. Bu
sevgi ve özgür düşünce insana sanat, bilim ve fikir
üretmede büyük bir şevk vermiş, heyecan ve istek
kazandırmıştır.
Zarafet insana yakışan en güzel hasletlerden
biridir. Zariflik, incelik, kibarlık, nâzik davranış;
evde, işte, harekette, giyim kuşamda hoşluk ve
temizliktir. İnsanların en zarifinin peygamberler
olduğu muhakkaktır Peygamberimiz insan olan
herkese değer vermiş, kimseyi hafife almamıştır.
Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmiş veya saygı
duymuştur. Bu nedenle Peygamber sevgisi, insanımız için Allah sevgisinden sonra sevgilerin en
yücesidir. Bu sevgi büyük bir içtenlikle deyişlerde
dile getirilir:
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed gönül arzular seni (Yunus)
Bu sevgiyle mahşer günü ancak Hz.
Muhammet’ten şefaat dilenilir.
Seherde açılır cennet
Aleme saçılır rahmet
Kıl şefaat ya Muhammet
Allah de kalbim Allah de  (anonim)
İnsan, Hakk’ın kendine verdiği şerefi, yüce payeleri, ancak kendini insan yapan zarafet; incelik,
kibarlık, güler yüzlülük, nâzik, hoş sözlü, tatlı dilli
olmak gibi değerlerle temsil eder. Bu sayede insan,
bir melek saflığına ve inceliğine bürünür. Zarif insan dili, dini, kültürü ne olursa olsun hemen herkesin sevgisini kazanır. Kendini bildiği ve nezaketli
davrandığı ölçüde ilgi ve sevgi görür. Bu bakımdan
öğütçü deyişlerimizin sayısı oldukça fazladır. Şah
Hataî bir deyişinde şöyle seslenir:
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Hatayî’m der ki ya Gani
Veren alır tatlı canı
Evvel kendi kendin tanı
Sonra ele nazar eyle (Şah Hataî)
Elinden ve dilinden kimseye bir zarar dokundurmama, affedebilme ve davranışlarında hep
nezâket çerçevesi içinde olma gibi zarafetin içinde
yer alan hasletler İslam dininde inançlı kimselerin
davranışı olarak belirtilir.
Tatlı bir nağme, hoş bir sadâ sese giydirilen zarafettir. Bu aslında Hakk’ın insana bahşettiği kendi
sanatıdır. Gerçek sanatçı yaptığı eserde ya da çalıp
söylediği nağmelerde güzellik vasfını alabildiğince
göz önünde tutmalıdır. Çünkü güzel bir eser dinleyenin Allah’a daha çok hamd ettiği bir gerçektir. Etkileyici bir nağme karşısında “Allaaah” diye
haykıranlara çok şahit olmuşuzdur.
Batılı toplumla bizim toplumumuz arasındaki
ayrılığın belirgin bir şekilde ortaya çıktığı alanlardan biri de insan sevgisidir. Bir örnek: Çeşitli toplumlarda strese karşı, farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bunlardan biri de stresli kişilerin tabak
çanak kırarak rahatlayacağı fikridir. Bu fikrin sahibi, İsviçre’de “Coup de pouce” isimli marketler zincirinin pazarlama müdürü Jean Cotting, İsviçre’de
yayımlanan Le Matin gazetesine: “Biz firma olarak
içinde bulunduğumuz sosyal ve psikolojik durumlara karşı duyarlıyız. Tüm dünya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Biz de bu durumda herkesin rahatlamaya ihtiyacı olduğunu düşünmeye
başladık, buradan hareketle kırmalık tabaklar üretme ve satma fikri ortaya çıktı” şeklinde açıklamada
bulunmuştur. İnsanların dert ve sıkıntılarından bile
çıkar elde etmeyi hesap eden bir düşüncenin ürünü
olan, zarafetten uzak bu kaba eyleme karşılık, Türk
toplumunda ise stresin önde gelen ilacı musikidir.
Yıllarca kendilerinde stresin en üst tezahürleri görülen mecnunlar, deliler, çılgınlar “darüşşifa”larda
musiki ile tedavi edilmişlerdir ki musiki güzel sese
giydirilen bir zarafet gömleğidir.
Allah’ın, insanları birbirine bağlama konusunda insanlara bahşettiği en güçlü eser sevgidir.
İnsan sevgisinin yüceliğini örneklemekte de yine
peygamberimiz rehberdir. Şöyle hikâye edilir:
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Peygamberimiz bir keresinde ashabıyla otururken
bir cenaze alayının geçişine şahit olurlar. Hz. Muhammet alay önlerinden geçerken ayağa kalkar.
Ashaptan birileri: “Yâ Resûlallah, bu bir Yahûdi
cenazesidir” deyince peygamberimiz. “Ama o önce
bir insandır” der.
Tasavvufî inanca göre yeryüzünde en büyük ve
gerçek sevgi insan sevgisidir; çünkü insan, Tanrı’nın
cemal ve celal sıfatının tecelli ettiği bir varlıktır.
Âşıklar bunu açık bir yüreklilikle söylerler:
Kimse bana yaran olmaz yar olmaz
Mertlik hırkasını giydim giyeli
Dünya bomboş olsa bana yer olmaz
İnsana muhabbet duydum duyalı (Sefil Selimî)
***
Hz. Ali (a.s) İslâm’da bazı güzellikleri şöyle tanımlamıştır: “Fakirliğin süsü iffetli olmak, zenginliğin süsü şükretmek, belânın süsü sabırdır; soylu
soplu olmanın süsü alçak gönüllü olmaktır; aklın
süsü edepli olmak, iyilik ve hizmetin süsü minnet
etmemektir.” Minnet etmek bazı durumlarda insanı
küçültebilir. Kâtibî ve Seyit Meftuni de minnet etmenin insana yakışmayacağını şöyle dile getirirler.
Kâtibam geldim cihana
Çok şükür olsun Süphana
Halin arz eyle sultana
Minnet etme kula gardaş (Kâtibî)
Minnet etmem ben feleğe
Âşıkım ben bir meleğe
Hiç oldum girdim eleğe
Süzer divana divana (Seyit Meftunî)
***
İslâm’ın kutsal kitabı Kuran’a olan sevginin de
türkülerde yer aldığını görürüz.
Bir elinde kirkit halı dokuyor
Sürmeli gözler de kuran okuyor
Cemalin şavkında güller açıyor
Acep sevdiğimin eşi varm’ola (anonim)
Yemin, Tanrı kelâmı Kuran üzerine edilir. En
inandırıcı yemin budur:
Kara çadır üstüyem
Bir esmerin dostuyam
Kuran geti(r) el basım
Sen gideli yaslıyam (anonim)
Ölümün hissedildiği anda sığınılacak yer
Kuran’dır. Kuranlar Mushaflar açılır ve okunur.   
Ey Emrah elveda yüklendi göçüm
Affeyle Yarabbi çoğaldı suçum
Okuyun Kuranlar Mushaflar açın
Azrail göğsümde can telaşı var (Emrah)
Toplumumuzda ölüm emr-i Hak’tır, Allah’ın
emridir ve kaçınılmazdır. Her fani ölümü tadacakKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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tır. Ama ayrılığın çekilmez kahrından söz edileceği
zaman ölümden daha ağır olduğu belirtilir.
Kalenin ardında laleler biter
Lalenin kokusu âleme yeter
Bu ayrılık bize ölümden beter (anonim)
Ayrılık her dertten daha kötüdür, çekilemez bir
derttir:
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten olar yaman ayrılık (anonim)
Dolayısıyla ayrılığın hiç olmaması temenni edilir.
Bu dağlar olmasaydı
Sararıp solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı (anonim)
Ayrılığın dert oluşuna karşılık ölüm Hakk’a varış, bir kurtuluştur. Kul Hüseyin Hakk’a varmak,
varıp dergâhına yüzler sürmek ve o Dost’u görmek
için seve seve can baş vermeye razıdır.
Kul Hüseyin’im der ki Hakk’a varalım
Varıp dergâhına yüzler sürelim
Can baş feda edip dostu görelim
Sen de o Sultan’ı gördün mü durnam (Kul Hüseyin)
Hidâyet, doğruluk, sıdk u sadâkat, gibi inanç
ve ahlaka ilişkin kavramlar deyişlerde çok işlenen
motiflerdir. Allah’ın emrine ve kanunlarına uygun
bir yol izlemek ona ulaşmanın tek yoludur. Allah,
sözünde doğru olan inananları, doğrulukları karşılığında cennet’ine kabul buyuracaktır. Onlara azap
yoktur.
Mevlam der ki doğruca gel
Kulum bana fevrice gel
Eğri gelen ermez bana
Doğruluk et yolluca gel (Kuddusî)
Ahde vefa ve sadakatin mükâfatının hem dünyada hem âhirette verileceğine inanılır. Sabır, buyruğa uyma, nafaka verme, tövbe etme, yürekten
bağlılık, Allah’tan korkma, utanma, güvenilir olmak sıdk u sadakatin işaretleridir, bunlardan ayrılmak olmaz.
Bu yolun erkânı hünkârdan gelir
Serden geçmiş erler gelir bu yane
Sıdk u sadakatten ayrılmak olmaz
Okurlar fermanın kıyarlar cane (anonim)
Allah Kuran’da müminlere “Yalan sözden kaçının.” buyurarak yalancıları doğru yola iletmeyeceğini, onları lânetlediğini ve büyük bir azaba uğrayacaklarını bildirmiştir. Onlar artık düşkündürler,
bu durum deyişlerde şöyle ifade edilmiştir.
Düşkün iken dost bağına girilmez
Yalan ile Hakk’a ikrar verilmez
Kâmil olmayınca menzil görülmez
Kör cahil elinden kul dertli dertli (Âşık Akarsu)
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Solmazsa dünyada güzeller solmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler berayı gönül (?)
Bir diğer düşkünler topluluğu ise münafıklardır.
Bunlar yalan yere yemin eden, arabozucu, sahtekâr
kimselerdir. Kendilerini gizlemeyi çok iyi bilirler.
Boğazında akik var
Ne çok kalbi yıkık var
Şimdiye kavuşurduk
Arada münafık var (anonim)
Bir kimsenin kendisine anne ve babasından
sonra en yakını kardeşidir Kardeşler, aynı anne ve
babadan gelen, çoğu zaman aynı düşünce ve duyguya sahip kişilerdir; birbirlerini tamamlayan bir
bütünün parçaları gibidirler. Bu nedenle hiçbir şeyin bu birliği bozmaması, kardeşleri birbirlerinden
uzaklaştırmaması temenni edilir. Büyük kardeşler,
küçükler için anne baba gibidir. Gelin olarak baba
evinden ayrılan genç kızın hasreti bu üç varlık
üzerinedir.
Babamın bir atı olsa uçsa da gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı seçse de gelse (anonim)
Ana baba ve kardeşten yoksun olan gönül en
büyük yalnızlığı yaşar, kendini bedbaht addeder.
Yüksek minareden attım iki taş
Ne anam var ne babam ne kardeş (anonim)
Gerek kız, gerekse erkek olsun, güvenilecek,
yardım umulacak, vasiyet bırakılacak kişiler yalnızca kardeşlerdir.
Mezire’den çıktım ağrıyor başım
Harput’a varmadan serildi naşım
İntikamım alsın bacı kardaşım (anonim)
Mutlu günlerin kaynağıdır, ayrılmaz bir parçasıdır kardeş:
Çağırın gelinin kardaşını
Çeksin düğün atın başını
Anası silsin gözün yaşını (anonim)
Kardeş olmadan bu dünyadan göçmeye,
Hakk’ın huzuruna çıkmaya razı olunmaz. Son yolculukta bile kardeş özlemi çekilir.
Yaram sızlar ağrır başım
Yastığa damlar gözyaşım
Tabutumu kaldırmayın
Altında yok bir kardaşım (anonim)
Kardeş, güven ve güç kaynağıdır.
Iğiki’nin dört etrafı meteris
Meteristen çüfte gurşun atarız
Üç kardaşız bir âleme yeteriz (anonim)
Kardeş kardeşin acısına, hüznüne katlanamaz,
isyan eder.  
34
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Kur’a kâğıtları allı yeşilli
Ben babama ısmarladım eşimi
Kim ağlatmış benim kız kardeşimi (anonim)
Sevgilerin en safı ise şüphesiz annenin yavrusuna karşı duyduğu sevgidir:
Ak taş diye belediğim
Tülbendime doladığım
Tanrıdan dilek dilediğim
Mevlâm şu taşa bir can ver (anonim)
Annenin evladına duyduğu sevginin temelinde
fedakârlık ve kendini adama yatar. Zaten aşk da
fedakârlık değil midir? Tabiattaki bütün canlılarda
var olan bu sevginin en önemli özelliği içgüdüsel
olmasıdır. Evlat sevgisi Allah’ın, bir mucizesini
görmek için acılara katlanan anneye verilen bir hediyedir. Bunu düşünmek sevginin ne demek olduğunu anlamaya yeterlidir.  
Sevgi, neşe ve coşku kaynağıdır. Yaşamı sağlıklı kılar. Akıl ve mantıkla açıklanamaz kendiliğinden ve içgüdüseldir beklentisizdir. Adanmışlıktır.
Kendinden vazgeçmektir. Gerçek sevgi beklentisiz
olandır.
Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed (?)
Doğru düşünen, gönlü Allah sevgisiyle dolu insanlar onurlu, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarlar.
Böyle insanların çok üstün bir sanat anlayışına sahip olduklarını görürüz. İnsanın ruhunda, doğuştan
güzelliğe karşı bir duyarlılık hissi vardır. İnsanı en
güzel surette yaratan ve yaratılmışların en şereflisi kılan Allah, ona sanattan, güzellikten, estetikten
zevk alma yeteneğini de vermiştir. Güzelliklerden
ve estetikten zevk almak insana ait bir özelliktir.
Ancak, bu güzellik anlayışının açığa çıkması ve gelişmesi kişiden kişiye değişir.
Sanatın kaynağı da güzelliktir. Cemil (güzel)
Allah’ın sıfatıdır. Güzelliği hissedebilen gerçek
sanatçı, Allah’ın Cemil sıfatını ötekilerden çok
daha iyi kavrar. Halk âşıkları cemil sıfatını cemal
(yüz güzelliği) olarak somutlaştırır. Ve o cemil sıfatı görmek için can atar.
Arz eyledim dostu görmeye geldim
Ne keremdir dostum cemalin gördüm
(Hüseynî)
Allaha sığınmayı “Cemal elinden tutma” olarak
ifade eden kendini güvende hisseder.
Tutmuşam cemal elinden
Korkmanam sırat yolundan
Sakın Kul İbrahim sakın
Kötü dilinden dilinden (Kul İbrahim)
Varlığın birliğine esaslanmış olan Tasavvufta
varlıkta–yokluk ilk durak, yoklukta-varlık son du-
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raktır. Yunus Emre bunun özünü aşka bağlar.
Ne varlığa sevinirim ne yokluğa erinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni (Yunus Emre)
Tasavvufi deyişlerimizi bu derece değerli kılan
en önemli unsur, ilhamını bizzat Kuran’dan alması,
Allah’ın Kuran’da işaret ettiği güzellikleri kullanmış olmasıdır. Bir ayette cennettekiler için “hafif
ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler” (Duhan Suresi, 53) buyurmuşlardır.
Kimisi yâr ile gezer
Kimisi canından bezer
Kimi atlas libas giyer
Şükür bana aba düştü
Kuran’ın temel kavramlarından biri de evrenin
yaratılma nedeni olan sevgidir. Çünkü sufilere göre
Tanrı kendi güzelliğini görmek için kâinatı yaratmıştır. Bilinmeyen şâir şöyle diyor:
Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin
Çeşmi âşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin (?)
Sevginin en yücesi aşktır. Âşık olmak için güzellik gerekmez. Güzellik gelip geçicidir. Ayrıca
âşık her şeyi güzel görür.
Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)
***
Milletimiz, asırlardır Kuranıkerîm’e büyük değer vermiş, derin bir sevgi beslemiştir. Kur’an okuyup onunla amel edenlerin gıpta edilecek kimseler
olduğu, okunan Kuran’ın dünyada huzur ve teselli
kaynağı, ahirette de şefaat vesilesi olduğuna inanır.
Kapısının önü bir tarla nohut
Ölüyom sevdiğim bir kuran okut
Eğer salacama yetişemezsen
Mezarım başında ağla bir vakit (Anonim)
Bu sevgi ve inançla Anadolu’da küçük yaştan
itibaren Kuran’ı ezberlemeye, baştan sona okuyarak hatim indirmeye eskiden beri önem verilmiştir.
Derya kenarında yaptırdım hamam
Okudum Kur’anı eyledim tamam (Anonim)
Kuranıkerim’i halkımız bazen yalnızca “Kuran” adıyla andığı gibi, bazen “Kelâmullah”, bazen “Mushaf”, bazen da “Kuran-ül mübin” adlarıyla anar.
Getir el basayım Kelamullah’ım
Ne sen beni unut ne de ben seni (Pir Sultan
Abdal)
Ey emrah elveda yüklendi göçüm
Affeyle Yarabbi çoğaldı suçum
Okuyun kuranlar Mushaflar açın
Azrail göğsümde can telaşı var (Emrah)
Dertli Divani’ye himmet
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No’la dilber kıl hidayet
Bâkidir nur-u velâyet
Şahid-i kuran-ül mübin (Dertli Divanî)
Milletimiz Kuran’a olan derin sevgisi ile hüsnühat (güzel yazı) sanatını yaratmıştır. Bunun için
“Kuran Hicaz’da nâzil oldu (indi), Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” denilmektedir.
Sevgilideki güzellik unsurları çok defa
Kuran’dan ayetlere ve onun zarif harflerine benzetilmiştir.
İnsan kısım kısım yer damar damar
Kaşların lam elif yüzlerin kamer
İnce bel üstüne olayım kemer
Yakışır bellere sar beni beni (Âşık Hüseyin)
Kurana karşı duyulan samimi sevgi ve hürmetten dolayı bazı surelerin Kastamonu kına havasında olduğu gibi bir göndermeyle türkülerimizde anılarak telmih sanatı yapıldığı görülür.
Evlerinin önü mektep
Mektepte okunur Tebbet (Anonim)
Tebbet suresinin kına gecesi söylenen bir türküde yer almasındaki hikmet, belki de surenin: “Ebu
Leheb’in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu gitti.
Ona ne malı ne kazancı yaramadı. O da, gerdanında
bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak
karısı ile birlikte alevli bir ateşe atılacaklar.” buyrulduğu mealinin, gelinlik kıza bir öğüt olarak verilmesinde gizlidir. Bir başka örnek:        
Yağmur yağar çiselenir izleri
Elham suresine benzer gözleri (Pir Sultan)
Güzel gözün Fatiha Suresi’ne benzetilmesini,
bir görüşte yürekleri fethetmesindeki güce bağlayabiliriz.
Çok defa ileri bir öğrenim görmemiş Mehmetçiklerimizin, şehit olduklarında ceplerinden
Mushaflar çıkması bu milletin Kuranıkerim’e olan
saygı ve inancını belirtmek bakımından oldukça
anlamlıdır. Kuran gönlünde en yüksek yerde tutulmuş, yemin etmek ve inandırmak için kitaba el
basmak, bir gelenek hâline gelmiştir.
Kara çadır üstüyem
Bir esmerin dostuyam
Kur’an geti(r) el basım
Sen gideli yaslıyam (Anonim)
Şahit olunduğu gibi türkülerimizde (deyiş, ilahi, nefeslerde) İslâm’a ilişkin kavramların büyük
bir inançla, çok açık bir biçimde zarafet içinde
sunulduğunu görürüz. Türküleri sevmek kolaydır,
ancak onları anlamak ve onlardan mana çıkarmak
için belli bir kültür birikimine sahip olmak gerekmektedir
Muradiye Dergisi, yıl 2011, sayı 27-28, s. 145
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Kerkük Hoyrat ve Manilerinde
Yurt Sevgisi - 1
Irak coğrafyasına ayak basan ilk Türklerin
Emevîler döneminde İslâm ordularına alınan askerler olduğu bilinmektedir. Bu tarih kaynaklarda H.
54 (M. 674) olarak gösterilmektedir(Saatçi 2003:
20). Ancak bundan önceki dönemlerde de Irak topraklarında yerleşik Türklerin bulunduğuna dair sağlam kayıtlar bulunmaktadır (Amasyalı 2010: 21).
Abbasîler dönemindeyse Türkler Irak’ta siyasette
de etkili olmaya başlamışlardır (Saatçi 2003: 2223, Samancı 1999: 40-41). M. 1118-1194 tarihleri
arasında Irak Selçuklu Devleti’ni ve M. 1127-1233
yılları arasında da Musul Atabeyliğini kurarak bu
coğrafyada hâkimiyet sağlamışlardır. Nihayet, M.
1534 yılında Bağdat Osmanlılara geçmiş ve bütün
Irak’ta, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar sürecek
olan uzun bir Osmanlı idaresi devri başlamıştır. M.
1622’de Safevîler Bağdat’ı ele geçirse de M. 1638
yılında ünlü Osmanlı Padişahı 4. Murat Bağdat’ı 2.
kere fethederek Irak’ta Osmanlı hâkimiyetini sağlamlaştırmıştır. Bu dönemde Osmanlı idaresince,
bazı askerî ve siyasî gayelerle, pek çok Türk aşiretinin Anadolu’dan bu bölgeye getirildiği ve bugün
Irak’ın kuzeybatısındaki Telâfer’den bu ülkenin
güneydoğusundaki Mendeli’ye kadar uzanan ve
“Türkmeneli” dediğimiz alanda yerleştirildiğini
görüyoruz (Saatçi 2003: 88).
Türkler tarih boyunca Irak coğrafyasında yalnızca askerî başarılarıyla var olmamış, bölgede, kendi
kültürlerini de çağlar boyu yaşatarak bu toprakların
bir Türk yurdu olmasını sağlamışlardır. Nitekim
Irak Türkleri arasında Nesimi(14.YY sonları-15.
YY başları), Fuzuli(?-1556), Ruhi(?-1605), Ahdi(?1698), Nevres-iKadim (?-1762), Şeyh Rıza (18321909), Hicri Dede (1880-1952) gibi Divan şairleri
yazılı edebiyat örneklerini verirken geniş kitleler
de asırlarca halk edebiyatının anonim numunelerini
yaşatmış; bilmece, masal, atasözleri, fıkra ve daha
pek çok halk edebiyatı türünde ürünler vermiştir
(Saatçi 1997: 155-160). Halk şiirindeyse mâni ve
hoyratlar(kesik mâni) Irak Türkleri arasında en
fazla rağbet gören nazım biçimleridir. Konuları ise
çok zengindir. Öyle ki Irak Türkleri arasındaki hoyrat ve mâni konuları zamanla Anadolu’dakilerden
daha da farklılaşmış ve çeşitlenmiştir (ÖS 2012:
36
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36). Bununla birlikte, bu yöredeki mâni ve hoyratlarda, konuların işlenmesinde de zengin bir edebî
anlatım görülür. Bunda, söz konusu nazım biçimlerinin sıklıkla işlenmesi ve halk şiiri geleneğinin
klâsik şiirden fazlasıyla etkilenmesinin rolü vardır
(Terzibaşı 1975: 12-13).
Kardaşlık dergisinin 56. ve 58. sayılarındaki iki
yazımızla Irak Türkleri arasında yaygın olan millî
içerikli hoyrat ve mâni örneklerini gözler önüne
sermiş bunların konu çeşitliliğini göstermeye çalışmıştık (ÖS 2012: 36-39, ÖS 2013: 28-31). Bu
yazıda da aynı gelenek içinde oluşan mânilerde ve
hoyratlarda yurt sevgisinin ve bilhassa, Irak’taki
Türkmen nüfusunun en yoğun olduğu Kerkük şehrine karşı beslenen hislerin hangi ayrıntılarla işlendiğini incelemeye çalışacağız. Elbette, böylesi
bir konunun Kerkük hoyrat ve mânilerinde sıklıkla
yer almış olması ve çeşitli edebî imkânlarla zenginleştirilmesi boşuna değildir. Zira bu bölgede
yaşayan Türkler Osmanlı idaresinden sonra ikinci
sınıf vatandaş konumuna düşürülmüşlerdir. Bundan başka, son bir asırda uğradıkları haksızlıklar
ve karşı karşıya kaldıkları çeşitli mahrumiyetler
onların edebî ürünlerine bol malzeme sağlamış;
böylece bu yörede, yukarıda da belirttiğimiz gibi,
zengin bir hoyrat ve mâni hazinesi doğmuştur.
Kerkük hoyrat ve mânilerinde yurt sevgisi konusunu işleyen ürünleri incelediğimizde, yöre insanlarının saf ve samimi duygularını, çeşitli mecazlarla
ve diğer edebî ifade kalıplarıyla başarılı ve çok zarif
bir şekilde yansıttıklarını görürüz. Bu ürünlerdeki
hâkim duygu ise hüzündür. Yurdunda yaşama hakkı
dahi elinden alınan ve öz yurdunun nimetlerinden
faydalandırılmayan, bunun yanında asimile edilmek istenen Irak Türkleri bütün bu sorunların ağırlığı altında yaşarken hislerini hoyrat ve mânilere
aktarmışlardır. Hoyratlarla coşup hoyratlarla ayakta kalmaya çalışmışlardır. Bu gibi hoyratlarda ve
mânilerde Irak Türklerinin uğradıkları mahrumiyetlerin, zulmün, sürgünlerin, katliamların kısacası,
bütün acıların özlü ve canlı ifadeleri görülür.
Örneklere geçmeden önce şu hususun belirtilmesinde yarar görmekteyiz. Hoyrat ve mâniler her
ne kadar anonim ürünlerse de Kerkük ve yöresin-
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de bunlar çok sevildiğinden bazı şairler de bol bol
hoyrat yazmışlardır. Şairler hoyrat ve mâni düzerken geleneğe tamamen bağlı kaldıklarından, bu
ürünlerin, gerek konu gerek üslûp açısından anonim olanlardan bir farkı yoktur. Bu yüzden incelememizde böylesi ürünleri de sergilemekten kaçınmadık. Hem unutulmamalıdır ki bütün anonim
eserler aslında, bir zamanlar sahibi belli ürünlerdi.
1. Kerkük’ü yücelten mâni ve hoyratlar:
Hara1 Kerkük
Gédísen hara Kerkük
Sen baxçamız gülísen
Bíz döndíx xara2 Kerkük (M. Nur Doğan)

Kerkük’üm nece Kerkük
Düşíptí saca Kerkük
Allah’tan imdad diler
Her gün her géce Kerkük (Mustafa Gökkaya)
Avçılar yay ístírí
Nayçılar nay ístírí
Çoxlar var göz tíkíptí
Kerkük’ten pay ístírí
Yıxıldı Kala’n3 Kerkük
Açmırı lalan4 Kerkük
Yad yıxtı yad daġıttı
Olıpsan talan Kerkük
Ne hecci var ne mılla
Oxındı salan Kerkük (Ali Yağmuroğlu)

Kerkükliyem her yannan
Sení sévdím imannan
Xasa’dan su içení
Başım kaxmaz dumannan (M. İzzet Hattat)
Oy Kerkük’üm Kerkük’üm
Sení özler her Türk’üm
Derdini dert bilmezsem
Ne insanım ne Türk’üm
2. Kerkük’ün kaderini dile getiren mâni ve
hoyratlar:
Bilindiği üzere, Kerkük şehri Irak Türklüğünün en önemli merkezidir. Burası aynı zamanda
gelmiş geçmiş Irak yönetimleri için de hedef şehir
haline gelmiştir. Bilhassa Arap ırkçılığını millî siyaset haline getiren Saddam Hüseyin döneminde
Kerkük’ün idarî haritası değiştirilmiş, Irak’ın güneyinden Şii Arap nüfusun buraya göç etmesi sağlanmıştı. Saddam yönetimi bununla da yetinmeyerek Kerkük’ün sembolü olan Kerkük Kalesi’nin
büyük bir bölümünü yıkmış, pek çok Türkmen’in
taşınmazlarına el koymuş, hatta birçok Türkmen’i
başka illere göç ettirmişti. 2003 sonrasındaysa, bu
petrol şehrini Irak’ın kuzeyindeki özerk Kürt bölgesine bağlama plânları çerçevesinde, Kerkük’e,
Irak’ın kuzeyinden 600.000 Kürt nüfus getirilerek
bunlar çeşitli devlet imkânlarıyla desteklenmiş ve
bu nüfusun Kerkük’te kalıcı bir şekilde yerleşmesi
sağlanmıştır. Bütün bu siyasî ve kirli oyunlar sonucunda Kerkük’teki nüfus yapısı iyice karışmış,
bununla birlikte Türkmenlerin etrafındaki çember
gün gün daralmaya başlamıştır. İşte bütün bu yaşananlar aşağıdaki hoyratlarda dile getirilmiştir:
Yada Kerkük
Kalıptı yada Kerkük
Kan çaġlar üregimnen
Düşende yada Kerkük (Yaşar Bilâl Dede)
1. Nereye
2. Dikene
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Gör Kerkük’ün daġını
Neler aldı saġını
İçí doldı karġadan
Kurıttılar baġını
Daġlı Kerkük
Teppeli daġlı Kerkük
Namertlerin daġıydan
Cígerí daġlı Kerkük
Türkmenlerin bugüne dek Irak’ta karşı karşıya
kaldıkları olumsuz şartlar insanoğlunun sabır melekesinin son raddelerini dahi zorlar. Bu yüzden,
hoyrat ve mâniler bir yerden sonra aşağıdaki örneklerde olduğu gibi acı bir feryadı, canhıraş bir
çığlığı çağrıştırır:
Kan aġlırı Türkmannar5
Yox olıptı vicdanlar
Kerkük çile çekírí
Èşídín Musulmanlar
Cüt Qehve’yden avçılar
Mısalla Mıtapçılar
Kerkük derdín yazırı
Yetíşín kitapçılar
Xoryat annar
Saġ şair xoryat annar
Kerkük elden gédírí
Oyanın xor yatannar6
Kerkük’ím fener Kerkük
Mum kímín yanar Kerkük
3.
4.
5.
6.
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Senin lalen
Türkmenler
Yatanlar
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Yaġ yandı fitíl söndí
Korxaram söner Kerkük

Kocamızdan kalan yer
Olmırı adımıza

Dad Kerkük
Yad kanınnan dad Kerkük
Yaramın kanı coşar
Her édende dad Kerkük
Bazı hoyrat ve mânilerde de Irak Türkleri, içinde bulundukları durumun fecaatini edebî anlatımda sıklıkla başvurulan mübalağa, teşhis ve intak
sanatlarıyla yansıtırlar:
Sen çekersev salanı
Yırġalasan Kala’nı
Ġem qehír dile saldı
Béşíktekí balanı
Kerkük olıp şehrimiz
Kanla dolıp nehrimiz
Kaf Daġı’ydan Tur Dağın
Atsax çekmez qehrímíz
Kerkük’ím şírín Kerkük
Yarası derin Kerkük
Dese Kaf Daġı erir
Derdinin birin Kerkük
Kerkük hoyrat ve mânilerinin bazılarında, son
bir asırda yukarıda andığımız gayelerle Kerkük’e
göç ettirilen ve kendilerine çeşitli imkânlar tanınan farklı etnik toplulukların veya yönetimi elinde bulunduran ve Türk düşmanlığı güden kişilerin
yol açtığı adaletsizlikler, haksızlıklar ince bir şiir
diliyle hicvedilir. Belli ki Kerkük’ün petrolünün,
önceleri İngiliz, sonraları Arap ırkçısı yönetimler,
şimdilerde de ABD’nin denetiminde olması ve bu
nimetin Irak Türklüğünden esirgenmesi Türkmenleri fazlasıyla teessüre sevk etmiştir. Ayrıca bu gibi
hoyrat ve mânilerde Saddam yönetimi sırasında
Türkmenlere gayrımenkul satın almanın yasaklanması da zarif dörtlükler hâlinde eleştirilmiştir:
Gördím bir talan évde
Kırana çalan évde
İndí men kiraçıyam
Babamnan kalan évde (Cumhur Kerküklü)
Daġıttılar dalımız
Perişandı halımız
Qere günde yaşırıx
Zehir olıp balımız
Heyyif yadlar ögínde
Satılırı malımız
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Baş koy ana
Diz üste baş koy ana
Kahraman şehit derler
Köprí’yçin7 baş koyana (Abdulhalik Bakır)
Mendilíví
Yâr göster mendilíví
Köprí’ye dil uzatsav
Keserem men dilíví (Abdulhalik Bakır)
Duza bax
Ekmege bax duza bax
‘Elí Murtız daġınnan
Bı kahraman Duz’a8 bax (Reşit Ali Dakuklu)

Nédeġin yâdımıza
Gülírí dadımıza
38

Kerkük sennen kan axar
Milletív siyah taxar
Ni’metívden beslenen
Döníp sene yan baxar
3. Kerkük dışındaki yerleşim yerleri ve bazı
önemli mekânlarla ilgili mâni ve hoyratlar:
Bilindiği gibi, Kerkük Irak Türklüğünün merkez şehridir. Bu şehir Türkmenlerin gözbebeğidir.
Ancak, Kerkük dışında kalan, Erbil, Telâfer, Dakuk, Tuzhurmatı, Kifri, Leylan, Hanekin, Mendeli, vb. irili ufaklı Türkmen yerleşim yerleri; hatta,
Musalla, Şatırlı, Çay, Korya, Büyük Pazar, Baba
Gürgür, Hasa Çayı, Taşköprü ve nihayet Kerkük
Kalesi gibi pek çok mahalle ve mekân bile Irak
Türklüğünün harman olduğu ocaklardır. Her bir
Türkmen’in gönlünde, gözünü dünyaya açtığı bu
yerleşim yerlerinin, mekânların ayrı bir değeri vardır. Türkmenler dünyanın öbür ucuna dahi gitseler
sokaklarında oynadıkları, ilk arkadaşlarını edindikleri, toplumla kaynaştıkları ve millî benliklerini
kazandıkları bu yerleri asla unutmamışlar; mâni ve
hoyratlarla buraları yâd etmişler, buraların kendileri için vazgeçilmezliğini dile getirmişlerdir. Bu
gibi hoyrat ve mânilerin varlığı bile bu toprakların Türk yurtları olduğunun bir delilidir. Aşağıda,
Kerkük dışındaki çeşitli Türkmen yerleşim yerlerinin mâni ve hoyratlara bu pencereden yansıdığı
örnekler verilmiştir.
Er bilí
Cenge çıxmax er bilí
Ana yurdımdı menim
Çox séverem Èrbil’i (F. Hüsamettin Bayatlı)

7. Altunköprü’ye
8. Tuzhurmatı’ya
Yıl/Year 15 السنة
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Duzxurmatı’nın duzı
Daġı teppesí düzí
Gevlímizí şad éder
Baharı yazı güzí (Selahattin Bayraktar)

Bu köprü Daşköprí’dí
Kemerí kaş köprídí
Yüzlerce şehit véren
Dünyada baş köprídí

Çardaġlı
Çox baġ gördím çardaġlı
Baharda gül çíçeklí
Suyu serin Çardaġlı

Bílbílím qefestedí
Gülmez gévlím xestedí
Daşköpri yıxılanı
Hele12 gévlím yastadı

Aslan yerí
Çamlıxtı aslan yerí
Telâfer yurd ocağı
Gülşendí asıl yerí

Xanda yatar Hindíler13
Kalmadılar indíler
Korya sebbeḥler xoştı
Beyük Bazar kindíler (Mılla Saqi Hamzalı)

Canımın canı Kífrí
Qelbímín kanı Kífrí
Cennette ossam9 bile
Ísterem sení Kífrí (H. Kemal Bayatlı)
Şu hoyratlarda da Kerkük’teki petrol sahasında bulunan ve hiç sönmeden yanan ateş Baba
Gurgur, Kerkük’ü iki yakaya bölen Hasa Çayı, Bu
çay üzerinde Osmanlı devrinde, 1875’te yapılmış
ve 1954’te yıktırılan Taşköprü ile yöredeki tarihî
Türk mimarisinin yadigârlarını barındıran ve Saddam Hüseyin zamanında büyük bir bölümü yerle
bir edilen ünlü Kerkük Kalesi (Saatçi 2007: 61130) gibi yerlerin ve bazı Kerkük mahallelerinin,
semtlerinin, Türkmenlerin gönlünde nasıl taht
kurduğu görülür:
Baba Gurgur ataşı
Siyah cevherden daşı
Altun bulaġa benzer
Ne ücü var ne başı

Başında qere şeve
El éttim gelmez éve
Yârime kurban ossın14
Koyra, Şatırlı, Zeve
Aşağıdaki mâni ve hoyratlar da şehirlerin kardeşliğinin, bir başka deyişle Türkmenler arasındaki dayanışma ruhunun gönülden dile aksettiği
yadiğârlardır:
Aç Kerkük
Hüsnív göster aç Kerkük
Néftív cihanı besler
Özív kaldıv aç Kerkük
Men Èrbíl Türkman’ıyam
Kapıv çassam15 aç Kerkük
Oyan qere baxtımız
İndí geldí vaxtımız
Èrbíl tac Köprí sultan
Kerkük’tí paytaxtımız
Köprí’dí
Su ístínde köprídí
Türkman’ın konca gülí
Kerkük Erbil Köprí’dí

Baba Gurgur ne çara
Sineme açtı yara
Baba Gurgur’un qehrí
Mení gömer mezara

Kífrí den
Kerkük sümbíl Kífrí den
Duzxurmatı Bayatlar
Hiç ayrılmaz Kírí’den (İzeddin Dede Kifirli)

Kalasız
Kerkük olmaz Kalasız10
Odı men koydım, géttim
Síz saġlıxtan kalasız (Muçıla)
Kale’miz xoş resímdí
Tarixte bir ísímdí
Harda Qel’elí11 görsem
Mennnen vayı xısımdı (Cumhur Kerküklü)
9. Olsam
10. Kerkük Kalesi olmadan
11. Kale Mahallesi’nden olan kişi.
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Görme boynım burmışam
Yada bin ox vırmışam
Kerkük dese ax başım
Kírí diyer durmışam 16 (İzeddin Dede Kifirli)
12.
13.
14.
15.
16.
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Hâlâ
Hindistanlılar
Olsun
Çalsam
Durmışam(durmuşum):Seni desteklerim.
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Şu hoyrat da değerli sanatçı ve araştırmacı
Mehmet Özbek’in Kerküklü
kardeşlerine bir gönül armağanıdır:
Kar daşı
Çık dağlara kar daşı
Kerkük Urfa kardaştır
Ayırdılar kardaşı (Mehmet Özbek)
4. Türkmen şehitlerini anan mâni ve hoyratlar:
Osmanlı’nın 1918’de Irak’ı terk etmesinden
sonra Türkmenler, Irakta, ulusçu-ırkçı politikalarla
karşı karşıya geldiler. Kırk yıl kadar süren Krallık
rejimi ve 1958’den itibaren ikame edilen cumhuriyet Irak Türklerini daima ikinci sınıf vatandaş
olarak gördü. Bu süreçte Türkmenler birçok katliama dahi uğradılar. Bunlardan başlıcaları Levi
Katliamı(1924), Gâvurbağı Katliamı(1946), Kerkük Katliamı(1959), Altunköprü katliamı(1991).
(Saatçi 2003: 193-195,210-211,223-226, 266268). Bütün bu katliamlarda hayatını kaybedenler
Irak Türklüğünün ölümsüz şehitleridir. Bu şehitlerin ruhunu şad etmek ve gelecek nesillere geçmişin acı hatıralarını unutturmamak için Irak Türkleri hoyrat ve mânilere sarılmış; onlarla, uğradıkları
haksızlıkları dünyaya duyurmaya çalışmışlardır.
Aşağıdaki hoyrat ve mâniler bu yolda ortaya konmuş eşsiz örneklerdir:
Kan arasın
Kan tutıp kan arasın
Baba oġlan kesíldí
Kim gétsin kan arasın (İlvan Balıkçıoğlu)
Birdí
Kitab bir, qible birdí
Kerkük’te Türk kanına
Dindaş, tanıdıx gírdí.17
Tam üzde
Zilf gözeldí tam üzde
Onlarca Türkmen gencí
Şehit düştü Temmuz’da.18
Bala baġlı
Analar bala baġlı
Baba kurşına düzíldí
Yanında bala baġlı 19
Üç aġaca
Malım var üç aġaca
17. 14 Temmuz(1959) Kerkük Katliamı’nı anlatır.
18. 14 Temmuz(1959) Kerkük Katliamı’nı anlatır.
19. Altunköprü Katliamı’nı anlatır.
40
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Segzen iki aslanı
Astılar bir aġaca 20
Tísín’ín altı Aġdaş
Oġrıyca géttí çox baş
Èv var babaydan21 oġlan
Èv var vérip dört kardaş (Mılla Saki Hamzalı)
Buġdadı
Bílbíl yérí buġdadı
Türkmannan gençler géttí
Üregimde bu daġdı
Kala’da şan vérmişíġ
Kerkük’çin can vérmíşíġ
Oxı Kerkük tarixín
Bax ne aslan vérmíşíġ
Yayçı aġlar
Yay yapar yayçı ağlar
Mıstafa Kâmal géttí
Ardıyca Yayçı aġlar22
Görüldüğü üzere, Türkmenler bin yıldan bu
yana Irak coğrafyasını kanlarıyla suladıkları gibi
bu topraklara ses bayrağımız olan Türkçenin
ölümsüz eserleriyle de mühürlerini vurmuşlardır.
Kerkük ve yöresindeki hoyrat düzme geleneği bugün dahi yaşamakta ve her geçen gün birbirinden
güzel örneklerle dil ve gönül hazinemiz zenginleşmektedir.
İŞARETLER:
É-é : kapalı e (e-i arası ses)
Í- í: kapalı i (ı-i arası ses)
Ġ-ġ: art damak g’si
X-x: hırıltılı h sesi
Ḥ-ḥ: Arapça  حsesi
‘ : Arapça  عsesi
Q-q: art damak k’si (Bu ses Kerkük ağzında
hem kalın hem ince ünlüler yanında bulunur. Yazımızda ise bu işareti yalnızca ince ünlüler yanında
kullandık)
Hatırlatma: Hoyrat ve mâni metinlerinde Kerkük ağzındaki uzun ünlüler işaretlenmemiştir.
KAYNAKLAR:
AMASYALI Hüsamettin (Sadeleştiren ve yayına hazırlayan: Cengiz Eroğlu), Irak Türklerinin
Menşei Basluhan, Kardaşlık(Nisan-Haziran 2010),
Sayı: 46, s. 20-22.
(ÖS) SAATÇİ, Önder, Kerkük Hoyrat ve
20. Altunköprü Katliamı’nı anlatır.
21. Baba ile
22. Ünlü Türkmen mücadele adamı, Şehit Mustafa
Kemal Yayçılı için söylenmiştir.

Sayı/Issue 60 العدد

Ekim-Aralık/October-December 2013  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

Önder SAATÇİ

kerkuklu7@hotmail.com

Mânilerinde Millî Duygular-I, Kardaşlık (EkimAralık 2012), Sayı: 56, s. 36-39.
(ÖS) SAATÇİ, Önder, Kerkük Hoyrat ve
Mânilerinde Millî Duygular-II, Kardaşlık (NisanHaziran 2013), Sayı: 58, s. 28-31.
SAATÇİ, Suphi, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ansiklopedisi[Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı maddesi], T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara
1997.
SAATÇİ, Suphi, Tarihten Günümüze Irak

Türkmenleri, Ötüken yayınları (2. baskı), İstanbul
2003.
SAATÇİ, Suphi, Kent Dokusu ve Geleneksel
Evleriyle Kerkük, Kerkük Vakfı yayınları, İstanbul
2007.
SAMANCI, Aziz Kadir, التاريخ السياسي لتركمان العراق
Dar Al Saqi yayınları, Londra, 1999.
TERZİBAŞI, Ata, Kerkük Hoyratları ve
Mânileri, Ötüken yayınları (3. baskı), İstanbul
1975.

Kaybettik

Bağıra bağıra sağır kulağa
Yönü şaşırdık sağ solu kaybettik
İşimiz kalınca ahmak salağa
Tutunduğumuz tek dalı kaybettik

İçimde bir keder bir de sır oldu
“Gerek” “debi”1 oldu “daha” “tır”2 oldu
O saf Türkmencemiz yerle bir oldu
Atalardan kalan dili kaybettik

Anavatan dedik duyan olmadı
Ülküye ilkeye uyan olmadı
Kovan çoğaldıkça doyan olmadı
Arıyı peteği balı kaybettik

İyi niyet dedik hoşgörü dedik
Davayı hor gördük dostu sevmedik
İyiliğe karşı hep kazık yedik
Kavşağı sapağı yolu kaybettik

Bilseydik kuklanın değeri nedir?
Baştan başlamazdık dört senede bir
Başlangıcı bahar ahiri zehir
Yayladan vazgeçtik çölü kaybettik

İnsana ciddiyet gerek işinde
Biz takılıp koştuk serap peşinde
Kırk yıl beklenilen kahve dışında
Falcıyı fincanı falı kaybettik

1. Dilimizdeki gereklilik eki olan (–meli, -malı) eki yerine
Erbil’deki Türkmenlerin Kürtçe’den alıp fiile ekleyerek kullandıkları bir kelimedir. Örnek: Gelmelisin: Debi gelesen.
2. Bu ek de aynı şekilde Kürtçe’den dilimize girmiştir.
Örnek. Daha iyi yerine yarı Türkçe yarı Kürtçe olan (iyitır)
kelimesi kullanılır.

Diyar ERBİL
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Tozlu Raflardan
Osman OĞUZ

İstanbul’da Türkmen Gençliği
Yüksek tahsil yapmak üzere 1940’lı yıllardan
itibaren Irak’tan Türkiye’ye gelen Türkmen öğrenciler, çoğunlukla İstanbul’da yoğunlaşmışlardır.
İzzettin Kerkük ağabey ise 1949’da Kerkük’ten
İstanbul’a gelmiştir. Bana Tozlu Raflar’dan indirdiği sararmış evrakları arasında, öğrencilik yıllarına ait küçük, ama önemli ve anlamlı ilgi çekici
notlar var. Bu yazımda o notların bir kısmına temas
etmek istiyorum.
Bilindiği üzere İzzettin ağabey, Kerkük konusunda hiçbir haber ve gelişmeyi kaçırmayan bir yapıya sahiptir. Bu konuda gazete ve haber ajanslarına
dair en küçük ayrıntıları bile kaçırmayan ve bunları
titizlikle takip eden birisidir. Kendisi de öğrencilik
yıllarında, geceleri Türk Haberler Ajansında çalıştığı için, özellikle Irak ve Türkmenler hakkında her
haberi izler ve bunları kesip dosyalar. Gerektiğinde
bunlara karşı haber yayınlar. Olumsuz bir şey varsa
tepki gösterir ve hatta tekzip bile yayımlar.
Bulunduğu konumu da çok iyi değerlendiren İ.
Kerkük, Irak’ta Türkmenlerin maruz kaldığı baskıları basın yoluyla dile getirir. Bunlara dair, özel
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haberler üretir ve kamuoyunun dikkatini çeker.
Basının gücünü bildiği için, zaman zaman Ankara
hükümetini de harekete geçmek zorunda bırakır.
Türkiye’nin Irakla ilgili ilişkilerinde her zaman
Türkmen varlığını ön planda tutar. Öğrenci arkadaşları ile gerekli yerlere protesto telgrafları çeker.
Bu hareketlerinden dolayı Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğu bile bazen bunalır ve çıkan bu haberleri tekzip etmek yoluna gider. Bazı haberleri Türk
Haberler Ajansının Beyrut menşeli telgraflarına atfen neşrettiği için, Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğu bütün gazetelerin yazı işlerine hitaben tebliğler
göndermek zorunda kalmıştır. Hatta Irak Başkonsolosluğunun desteğiyle Iraklı öğrencilerden oluşan “Irak Yüksek Tahsil Gençlik Kültür Derneği”ni
kurdurmak yoluna gider. Bu derneğe ait tüzüğün
yayınladığı Son Saat gazetesinin nüshasını saklayan Kerkük, bunların çalışmalarını akamete uğratmak için aralarına elemanlar sokarak, aldıkları
kararlara itiraz ettirmiştir.
İzzetin Kerkük’ün hareketleri ve mücadele
azmi, Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğunu çileden
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Tozlu Raflardan
Osman OĞUZ
çıkarınca, bu sefer bizzat kendisine Başkonsolosluktan davet gelmiş, tatlı bir dil ve üslupla pasaportu ile birlikte Başkonsolosluğa davet edilmiştir.
Bu davet yazısını ihtiva eden mektubu da saklayan
Kerkük, onların gayelerini bildiği için, yapılan davetlere iltifat etmemiş ve bunu ciddiye almamıştır.
Nisan 1954 tarihinde gazetelerde Türk Hava
Kurumuna mensup bir filonun Bağdat ve Musul’da
hava gösterileri yapmak üzere Irak’a gideceği
haberi çıkmıştır. Bunu fırsat bilen İzzettin Kerkük, arkadaşlarını örgütleyerek Başbakan Adnan
Menderes’e Kerküklü Yüksek Tahsil Öğrencileriİstanbul Üniversite adına 30.04.1954 tarihinde şu
telgrafı çekmiştir:
“Sayın Başvekil Adnan Menderes
Türk Hava Kurumuna mensup bir filonun hava
gösterileri yapmak üzere Irak’a gideceğini memnuniyetle öğrendik. Fakat bu gösterilerin sadece Bağdat ve Musul’da yapılacağı ve Kerkük’ün program
harici edilmesi her zaman üvey evlat muamelesi
görmekte olan Kerkük’ün biz bedbaht çocuklarını
ziyadesiyle mahzun ve müteessir etti.
Bütün Türklerin başı ve Kerküklülerin hamisi
olmanız hasebiyle Türk havacılarının Kerkük’te
de gösteriler yapmalarına müsaade ve emir buyrulmasını yarım milyon Iraklı Türk namına sizden
rica ve istirham ediyoruz.
Bu arzumuzun yerine getirileceğinden emin olduğumuzdan bütün Kerküklüler namına minnettarlık ve şükranlarımızı arz eder, Türk milletine de ulu
Tanrıdan saadet ve refah dileriz.”
Bu telgraf 14.05.1954 tarih ve 3/4165 sayı ile
Hariciye Vekâletine gönderilmiştir.
Rahmetli Lütfi Kırdar’ın yapacağı Kerkük ziyareti üzerine İ. Kerkük hemen harekete geçerek,
bu ziyaretin bütün Türkmenlere moral vereceğini
bildirmiş ve anavatandaki öğrencilerin Kerkük’e
selamlarını götürmesini istemiştir. Bundan çok
duygulanan L. Kırdar İ. Kerkük’e şu telgrafı çekmiştir:
“İzzettin Kerkük
Ankara Ajansı
Çağaloğlu-İstanbul
Kerkük’ü ziyaretim münasebetiyle gösterdiğiniz
alaka beni çok mütehassıs etti. Hararetli selamlarınızı ulaştıracağım. Hepinize muvaffakıyetler diler
gözlerinizden öperim.
Lütfi Kırdar”
Bu telgraftan da anlaşılacağı üzere İ. Kerkük,
Irak Türkmenleri konusunda hiçbir münasebet ve
fırsatı ihmal etmeyerek değerlendirmiştir.
KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 15 السنة

Sayı/Issue 60 العدد

Başbakan Adnan Menderes’e gönderilen telgraf

Ekim-Aralık/October-December 2013  ﻜﺎﻨﻭﻦﺍﻻﻭﻝ- ﺘﺷﺮﻴﻥ ﺍﻻﻭﻝ

43

Nazım TERZİOĞLU
nazimterzioglu@gmail.com

Kerkük’te Bibi Su Söylencesi*
Sözlü kültür açısından zengin bir bölge sayılan
Kerkük yöresi, hoyrat ve maniler gibi anonim dörtlükler dışında, üzerinde çok durulmayan kendine
özgü halk anlatılarından hikâyelere, masal, fıkra,
menkıbe ve efsanelere sahiptir.
Kerkük’te çok sevilen kumru kuşu “Bibisu” adı
ile tanınmaktadır. Kerkük yöresinde kumruya bu ismin verilmesi de, bu kuşun ötüşünü, aşağıda verilen
ve halk arasında çok yaygın olan şu tekerlemeye
benzetilmesinden kaynaklanmaktadır:
“Bibi su
Su geti(r)
El yattı
Gün battı”
Bibisu (yani kumru) kuşunun ötüş nağmesi ile
yukarıdaki Türkçe sözlü tekerlemeyi çıkardığına
inanılması üzerine halk arasında bazı rivayetlerin
doğmasına yol açmıştır. Bibisu (Kumru) kuşunun
bazı özelliğinden dolayı bölge insanlarının bu kuşa
dokunması, zarar vermesi veya yakalayıp kafese
hapsetmesi, kesinlikle uygun olmayan bir davranış
sayılmıştır. Efsanede (söylencede) geçtiği gibi mazlum olan ve büyük bir haksızlığa maruz kalan bu
kuşa, adeta kutsallık izafe edilmiştir. Bu kuş ile ilgili
Kerkük’te yaygın olan bu efsane şöyledir:
“Bibisu (kumru) güzel, terbiyeli, sessiz bir
kızmış. Bu kız büyüyünce evlendirilir. Gelin damat
evine getirilir. Başlayan düğün töreninde gelen, sessizce bir köşeye oturur, etrafı seyreder. Geleneğe
göre eskiden kızlar aldıkları terbiyeden dolayı evlendikleri gün asla konuşmazlarmış. Ne olursa olsun ağzını açan gelin terbiyesiz addedilirmiş. İşte o
zavallı gelin yaz mevsiminin çok sıcak günlerinden
birine rastlayan düğün gününde, gücünün yettiği kadar susuzluğa tahammül etmiş, hiç kimseden su isteme cesaretinde bulunamamış. Sonunda susuzluğa
dayanılmaz hâle gelince yakınında bulunan kaynanasına usulca fısıldamak mecburiyetinde kalmış ve
“Bibi su, bibi su” demiş. Merhametsiz ve zalim bir
kadın olan kayınvalide, aldırış bile etmemiş. Gelin
tekrar “Bibi su” diye yavaşça seslenmiş. Yine cevap
alamamış. Bunun üzerine gelin Allah’a yalvarmaya
başlamış: ‘Ey yeri göğü yaratan Allah, ne olur beni
* Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ), Halk Kültüründe Su
Uluslararası Sempozyumu (07-08 Kasım 2013)nda bildiri olarak sunulmuştur.
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de bir kuş yap ki, göllerin birine konup da bir yudum su içeyim’ diye yakarmış. Gelinin duası kabul
olmuş, bir kuş olup göllere doğru uçmuş. Sonra tekrar evine dönmüş ve odasının penceresine konarak
ötmeye başlamış:
Bibi su
Su geti(r)
El yattı
Gün battı”1
Bu efsanenin Irak Türkmen Edebiyatı’nda çok
eskiden beri yer aldığı bilinmektedir. Türk Divan
Edebiyatı’nın büyük şairi Fuzuli’nin Peygamber
Efendimize yazdığı ünlü Su kasidesinin şu beytinde:
Serv serkeşlük kılur kumrı niyazından meğer
Damenin duta ayağına düşe yalvare su
diyerek, yukarıda anlatılan efsaneden söz ettiği
sanılmaktadır. Irak Türkmen Çağdaş Edebiyatı’nın
şair ve yazarı Esat Naip (1897-1992)’in de, şair arkadaşı Sait Besim’e (1902-1965)2 armağan ettiği
1. Ata Terzibaşı, Türkmen Keşkülü, [Cilt I.], Birinci Baskı,
Kerkük, 2007(H 1428), s. 94-95; Ziyat Akkoyunlu, “Mustafa
Gökkaya Öldü”, Töre, Yıl 13, Sayı 156, Mayıs 1984, s. 47-48.
2. Bu şairlerle ilgili olarak bkz. Ata Terzibaşı, Kerkük Şairl ri, Cilt 7, Bilgisayar Basımı, Kerkük, 2000, s. 71-115.
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Nazım TERZİOĞLU

nazimterzioglu@gmail.com

“Kumru” başlıklı şiirinde, Fuzuli’nin adı geçen beytinin konusundan ilham aldığı anlaşılmaktadır:
Hem dert arıyorsun bildim onunçün
Her sabah bahçeme gelirsin kumru
Boşluğu dolduran yanık sesinle
Sen beni uykumdan alırsın kumru

Sudı derdi davası6
Gud dud gud
Tut tut tut
Bibisu bibisu
Gözlerinin sürmesi
Gözel baxış görmesi
Boynındaki qol atıp
Siyah atıq türmesi

Anlaşıldı sen de bir hicranzede
Servden sorarsın sevgilim nerde?
Sana ben diyeyim bana sor bir de
Bu hicran bağında kalırsın kumru

Gud dud gud
Tut tut tut
Bibisu su géti
Gün batı el yatdı

Yalnız sen misin yarından cüda
Sor bu bağda kimler erdi murada
Sen hiç olmaz ise şimdi burada
Ben gibi bir hem dert bulursun kumru

Bibisu (II)
Bibisu su istisen
Ağaç dalı üstisen7
Eyyi öt Türkman quşı
Kerkükliler dostısan

Gel her sabah kumru seni beklerim
Derdinle avunur benim dertlerim
Beş günlük dünyada şimdilik varım
Kim bilir ki yarın ne olursun kumru3
Irak Türkmen Edebiyatı halk şiiri alanında usta
bir şair olan Mustafa Gökkaya (1911-1983) ise bu
efsaneden esinlenerek, bu konuyu halk şiirinin kalıbına döküp bu zararsız ve sevimli kuş için iki ayrı
güzel manzume yazmıştır:

Sen ne gözel bir quşsan
Kerkük xaxına8 tuşsan9
Yaz güni sebbeh10 vaxtı
Qonışısan ne xoşsan
Bu diyarda beslendiv
Dal üstinden seslendiv
Boyunbağıv qeredi
Bilmem neden yaslandıv?

Bibisu (I)
Bir küçücik ğağası
Kimdir bunın ağası
Uçırı ağaçlara
Gélende bu bağa su

Ne emin ne miskinsen
Nenev11 ölib diskinsen12
Gök girib gileylisen13
Bilmem kimnen küskinsen?

Gud dud gud
Tut tut tut
Bibisu bibisu

Bir kimse sene qıymaz
Hiçbir quş sene uymaz
Su istisen bibivnen14
Bu zalım sesiv duymaz

Gerdanında qeresi
Bayaz futta4 arası
Qanatları yél qavan5
Öte öte ister su

Dili küçik yox eli
Ne gözel terbiyeli
Bu néce15 beslenipti
Bir şey de yox emeli

Gud dud gud
Tut tut tut
Bibisu bibisu
Ağac üste yuvası
Öter Nisan havası
Quyrığı şems u qemer
3. Ata Terzibaşı, “Fuzuli’de Kapalı Anlamlar”, Kardeşlik, yıl
5, sayı 9, Ocak 1966, s. 31-32; Esat Naip, “Kumru”, Kardeşlik,
yıl 1, sayı 4, Ağustos 1961, s. 29.
4. Eskiden kullanılan bir kumaş
5. Yelkovan
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6. İlacı
7. Üstündesin
8. Halkına.
9. Müptelasın
10. Sabah
11. Annen, anan
12. Tiksiniyorsun
13. İtap edeceksin
14. Kayınvalide
15. Nasıl
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Türkmen Albümünden

İşgal döneminde Kerkük. (1918)

İşgal döneminde Kerkük. (1918)
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İşgal döneminde Kerkük. (1918)

İşgal döneminde Kerkük. (1918)
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The European Parliament Must Pressure
the Iraqi Government To Adequately
Protect the Turkmen From Kidnappings,
Land Confiscation and Assimilation

The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) calls on the European Parliament to urge the government of Iraq to put security
measures into place to protect the Turkmen community in Northern Iraq as a matter of urgency.
On Sunday 3 November 2013, the administration of Kirkuk Province, in Northern Iraq, in cooperation with the Security Forces of the province,
used violent methods against the population of the
village of Turkalan. These measures were used to
repress the villager’s protests against the illegal
appropriation of a great part of their agricultural
land. The Iraqi government illegally confiscated
332 acres of the village agricultural land, despite
the objection of the land owners who had obtained
a Court decision to halt the project.
The Governor of the province, in cooperation
with the Head of Police force in Kirkuk, General
Jamal Tahir Bakr and the heavily armed forces of
Kirkuk Emergency Police together with the District Police Force in Kirkuk tried to take over the
lands by force. As a consequence of the events, 5
young villagers, 4 farmers and one student were
arrested. In an attempt to boycott the coverage of
the incidents during the protests, Special Forces
confiscated television cameras and mobile phones
containing footage of the event.
On the days following these occurrences, at
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least 4 explosions took place injuring several
people. On Friday 8 November 2013, the Turkmen poet Jasim Muhemed Ferej Tuzlu, was found
killed after 24 hours of being kidnapped. These incidents have only heightened anxiety amongst the
Turkmens, who, having already been subjected to
obvious discrimination and frequent assimilation
policies, are now facing further insecurity.
In light of the European Parliament’s resolution of 12th March 2013 on the plight the Iraqi
Turkmen, and Lady Catherine Ashton’s statement
of the 18th June 2013, to encourage the address
of political and governance issues in Iraq through
dialogue, UNPO calls on the European Parliament
to exert further pressure on the Iraqi Government.
It must comply with Court decisions to halt land
confiscations and guarantee the implementation of
the country’s Constitution, ensuring the protection
of the Iraqi Turkmen and other vulnerable communities. Violence continues to escalate dangerously,
and there is a looming threat that if no action is
taken, these vicious attacks might trigger an even
greater civil conflict.
Marino Busdachin
UNPO Secretary General
Brussels, 14 November 2013
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نجات كوثر اوغلو

كاتب ضريبة القصبة :عبدهللا افندى.
كاتب ضريبة االطراف :عبدالغني بك.
كاتب ضريبة ديزه يى :على صائب افندى.
امين الصندوق :رشيد افندى،
مفتش الواردات :امين افندى ،محصل الخياله:
عدد  ، 4محصل المشاة :عدد ، 2
دائرة البلدية :رئيس البلدية :عبدالرزاق اغا،
االعضاء الحاج اسماعيل افندى ،وخضر افندى،
الكاتب يوسف ضيا افندى.
الوظائف المختلفة في القضاء:
مدير البريد والبرق :الحاج عباس افندى.
مدير المخابرة :سامي افندى.
مأمور الديون العمومية :فرمان افندى.
مأمور الضبطية :سيد رفيق افندى.
مأمور النفوس :صالح افندى.
كاتب النفوس :عبدالقادر افندى.
مأمور انحصار :عبدالحافظ افندى.
كاتب الطابو :مختار افندى.
وكيل المصرف :سيد اسماعيل افندى.
معلم مدرسة الرشدية :عبدالكريم افندى ومحمد
افندى ورؤف افندى.
نواحي ملحقة بالقضاء :ناحية ديزه يى:
مدير الناحية :صالح افندى (ثالث) .
كاتب الناحية  :عبدالمجيد افندى.
ناحية السلطانية:
مدير الناحية :محمد علي افندى
كاتب الناحية :نوري افندى.
وحسب سالنامة الموصل لسنة 1330هـ ،تكونت
ادارة قضاء اربيل من :
القائمقام :محمد علي بك.
النائب :سليمان بك.
المفتي :عبدهللا فاضل افندى.
مدير المال :محمود جالل الدين افندى.
كاتب التحريرات :محمد سليم افندى.
مجلس ادارة القضاء :رئيس المجلس :القائمقام.
االعضاء الطبيعيون :النائب افندى ،المفتى افندى،
مدير المال افندى ،كاتب التحريرات افندى ،االعضاء
المنتخبون :سيد عبدهللا اغا ،الحاج خضر اغا ،شابو
اغا ،يوسف نوري افندى ،كاتب ثاني :فيضي افندى.
دائرة النفوس :مأمور النفوس :صالح افندى،
كاتب النفوس :بكر افندى،
قسم المال :مدير القسم :محمود جالل الدين
افندى.
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معاون مدير القسم :مصطفى افندى.
كاتب المفردات :نورس افندى.
كاتب القرى :محمود رؤف افندى.
مأمور التحصيل :علي بك.
امين الصندوق :رشيد افندى.
محاكم البداءة :باش كاتب :سليمان افندى.
االعضاء :الحاج رشيد اغا ،منصور افندى.
معاون المستنطق :عزيز افندى.
محرر المقاوالت (العقود) :احمد جميل افندى .
كاتب الثاني :صبري افندى.
دائرة البلدية :رئيس البلدية :علي سامي افندى.
كاتب :يوسف ضيا افندى .أمين الصندوق :عبدهللا
افندى.
المدارس :مدرسة الرشدية :معلمها :عبدالقادر
افندى  ،وعدد طالبها .29
المدرسة االبتدائية :معلمها :مولود افندى ومجموع
تالميذها .86
والمعلم الثاني االبتدائي :عبدالكريم افندى.
مدرسة القلعة االبتدائية :معلمها  :رؤوف افندى،
والمعلم الثاني لمدرسة القلعة :مصطفى افندى
ومجموع تالميذها 69:تلميذاً.
اما الوظائف االخرى:
مدير التلغراف والبرق :وحيد افندى،
مأمور بريد :اسعد افندى وعزت افندى ،مدرس
محمد افندى.
مأمور الديون العمومية :على افندى .
كاتب :جورجى افندى.
كاتب الطابو :فتح هللا افندى.
وحسب سالنامة سنة 1330هـ ،كانت التشكيلة
العسكرية :فوج اربيل العسكرية  -شاغر -طابور
“كتيبة اربيل االول :المقدم محمد شريف افندى.
مأمور ادارة :محمد خورشيد افندى.
مأمور المخزن :مالزم اول صالح زكي افندى.
المعاون االداري :ﭼـاووش محمد افندى.
اوسطة البنادق :رفعت اغا.
اما في ناحية السلطانية :مدير الناحية :محمد علي
افندى .النائب :مصطفى فوزي افندى ،كاتب الناحية:
محمد فهمي افندى.
ناحية ديزه يى :مدير الناحية :صالح افندى ،و
النائب افندى .كاتب ناحيه :مجيد زهدي افندى.
وحسب السالنامات فان للقضاء ناحيتان هما ناحية
نفس (مركز) سلطانية وناحية ديزه يى وثالثمائة
قرية.
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كاتب المخزن  :سعيد افندى
كاتب الديون العمومية :حمادى افندى
كاتب انحصار التبغ :احمد بك.
ناحية السلطانية
مدير الناحية :فارس اغا
كاتب الناحية شاكر افندى
ناحية ديزه يى
مدير الناحية :محمد اغا (قبوجى باشى).
كاتب الناحية نورس افندى
معلم مدرسة الرشدية :عبدالحكيم افندى.
المعلم الثاني :عبدالقادر افندى.
الس ِنّية (السلطانية العائدة للخزينة):
كاتب االراضي َ
لطفي بك “ثالثة”.
الكاتب االول :رشيد افندى ،
الكاتب الثاني :انور افندى.
اما بالنسبة الى سالنامة سنة  1312هجرية وردت
في ادارة قضاء اربيل:
قائمقامية القضاء:
القائمقام :عبدهللا باشا “مير ميران:
النائب :سيد خليل افندى.
المفتي :عبدالرحمن افندى.
مدير المال :زينل افندى.
كاتب التحريرات :صفوت افندى
رئيس مجلس ادارة القضاء :القائمقام باشا.
االعضاء الطبيعيون بالمجلس :نائب افندى ،مفتى
افندى ،مدير المال افندى كاتب التحريرات افندى.
االعضاء المنتخبون في المجلس :الحاج خضر اغا
(ثالثة) ،سيد عبدهللا اغا “ثالثة” خواجه انطوان افندى،
وخواجه نوري افندى رئيس محكمة البداءة :نائب
افندى ،االعضاء :عبدالرحمن افندى ،الحاج رشيد اغا
معاون مستنطق :اسماعيل افندى.
باش كاتب (رئيس الكتاب) :داود مخلص افندى.
الكاتب الثاني :عبدهللا افندى.
محرر المقاوالت :رحمت هللا افندى.
دائرة قلم النفوس “مأمور النفوس” :الحاج رشيد
افندى.
كاتب :حسن افندى.
الوظائف المتفرقة :مدير البريد والتلغراف :نشأت
افندى.
امين الصندوق :هدايت بك .
مأمور ديون العمومية :حمادى افندى.
كاتب ضرائب :توفيق افندى.
موزع التلغراف :سلطان اغا .
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كاتب الطابو :مختار افندى.
مأمور المخزن :عبدهللا افندى.
مأمور التبغ واالنحصار :سعيد اغا.
كاتب ضرائب الخارجة (االطراف) :رشيد
افندى.
وكيل االوقاف :سليمان افندى.
رئيس البلدية :الحاج احمد اغا .االعضاء :طه اغا،
صالح اغا ،مختار اغا ،حسن افندى،
كاتب المحاسبة :مصطفى افندى.
المحاسب :اسماعيل افندى.
مأمور الضبطية يلوك اغاسى (ضابط الفوج) بكر
اغا.
مدير ناحية :ديزه يى وناحية قوش تبه :محمد
اغا.
كاتب قـﭘـوجى باشى :حسن افندى.
كاتب الضرائب :توفيق افندى.
مدير ناحية سلتانية (سلطانية) :سليمان افندى.
الكاتب :عبدالفتاح افندى.
معلم مدرسة الرشدية :المعلم االول عبدالحكيم
افندى .المعلم الثاني :عبدالقادر افندى وعدد الطالب
.18
وجاء في سالنامة سنة  1325هجرية ان ادارة
قضاء اربيل :اعتبر من صنف الدرجة الثانية ..وتك ّون
من:
القائمقام :نهاد بك “ثانية”
النائب :سيد صالح افندى.
المفتي :عبدالرحمن افندى.
مدير المال :عباس عاصم افندى.
كاتب تحريرات :محمد سليم افندى.
مجلس االدارة  :رئيس المجلس القائمقام بك
االعضاء الطبيعيون :النائب افندى ،المفتى افندى،
مدير المال افندى  ،كاتب التحريرات افندى.
االعضاء المنتخبون :خضر اغا “ثانية” (حميت
مداليه سى) اي حامل نيشان (حميت وطنيه) .صاحب
مداليه علي اغا “قبوجى باشي” سيد افندى ،وخوجه
يوسف.
هيئة العدلية :الرئيس :النائب سيد صالح افندى .
االعضاء والمستنطق :احمد افندى وصبحي
افندى.
باش كاتب المحكمة :سامي افندى .
معاون مستنطق :عبدالعزيز افندى.
كاتب االجراء :سعيد اغا و عريان اغا.
هيئة المالية :مدير المال :عباس عاصم افندى.
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الملوك وتجربته العالية مما ادى الى ان يكون محبوباً
من قبل االهالي ،وهذا عكس على جميع االطراف
والنواحي ،واصبحت المدينة ملجاً نزوح لكثير من
الغرباء الى المدينة ،وكثرة سكانها فتحولت دولته الى
مملكة كبيرة.
تفتقر المدينة الى االنهار ويسقى اكثر مزارعها
بواسطة الكهاريز .اما ماء الشرب لالهالي ففي غاية
العذوبة والنقاوة يعادل ماء دجلة و مصدره من ينابيع
االبار الخفيفة.
قديماً كانت تسمى “اربيله” او “ارباليس” وبعظهم
اطلقوا تسمية “اربد”.
في اربيل برز كثير من العلماء وفضالء ،واالدباء،
والفصحاء وتراجمهم في الكتب التاريخية وعلى
االخص في “دائرة المعارف وقاموس االعالم” ،
ولذلك لم نجد الضرورة في درجهم وايضاحهم هنا”.
وحسب السالنامات ،فان للقضاء ثالث نواحي
هي ناحية سلطانية وناحية ديزه يى وناحية شمامك
24
وثالثمائة مائة قرية.
التشكيالت االدارية في القضاء :االدارة في قضاء
اربيل متكونة من الواحدات االدارية التالية-:
1 1القائمقامية.2 2مدير الناحية.3 3كاتب تحرير.4 4مدير المالية.5 5اعضاء مجلس القضاء.6 6مدير البريد والبرق.7 7امين الصندوق.8 8مأمور الضبطية يولوك اغاسى.9 9الهيئة المالية.1 10رئيس البلدية.وردت في سالنامة سنة  1308الهجرية عن ادارة
قضاء اربيل:
القائممقام :عبدهللا باشا (امير االمراء) .النائب،
شاغر /المفتي :عبدالرحمن افندى .مدير المال :ولي
الدين افندى .كاتب تحريرات :صفوت افندى  .مجلس
االدارة :برئاسة القائم مقام .االعضاء الطبيعيون:
النائب ،المفتي ،مدير المال ،وكاتب التحرير اما
اعضاء المجلس المنتخبون فهم :محمد سعيد اغا،
خضر اغا ،نوري افندى ،حنا اغا.
محكمة البداءة :الكاتب االول :داود افندى وعلي
افندى معاون مستنطق :اسماعيل افندى وعمر افندى
الكاتب الثاني :خورشيد افندى  ،كاتب اجراء حاجى
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امين افندى واحمد اغا اعضاء مجلس البلدية  :درويش
اغا ،محمود افندى ولي افندى يوسف افندى الكاتب.
امين صندوق القضاء :عبدهللا افندى  ،كاتب
الضرائب :سيد امين افندى  ،كاتب النفوس :رشيد
افندى .مأمور المخزن :تقي الدين افندى ،مأمور
التلغراف :وحيد افندى.
مدير ناحية السلطانية :محمد اغا .كاتب الناحية :
عمر افندى.
معلم المدرسة الرشدية  :عبدالقادر افندى (معلم
ثاني).
***
أما إدارة قضاء اربيل حسب سالنامة سنة 1310
الهجرية
24
القائمقام :عبدهللا باشا “ميرميران”
النائب :سيد احمد افندى
المفتي :عبدالرحمن افندى.
مدير المال :ولي افندى.
كاتب التحريرات :صفوت افندى.
مجلس ادارة القضاء :برئاسة القائمقام الباشا.
االعضاء الطبيعيون للمجلس :نائب افندى ،مفتى
افندى ،مدير مال افندى كاتب تحرير افندى.
اعضاء المجلس المنتخبون :سيد عبدهللا اغا،
خضر اغا ،نوري افندى وحنا افندى.
محكمة البداءة :الكاتب االول :داود افندى معاون
مستنطق  :اسماعيل افندى ،
الكاتب الثاني:خورشيد افندى.
االعضاء :عبدالرحمن افندى ،وعبدالرزاق اغا
وكاتب اجراء مباشر :سعيد اغا واحمد بك.
رئيس البلدية :الحاج احمد اغا.
كاتب وامين صندوق البلدية :طاهر افندى.
عضو :محمود افندى.
الوظائف المتفرقة:
امين صندوق القضاء  :عبدهللا افندى،
كاتب الضرائب :حافظ افندى
كاتب ضرائب ناحية ديزه يى :محمد مخلص
افندى،
كاتب ضرائب مناطق الخارجة (االطراف) :رشيد
افندى.
مأمور التلغراف :قدرى افندى.
كاتب الطابو  :محمد مختار افندى
مأمور نفوس :رشيد اغا.
كاتب النفوس حسن افندى
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داخل المدينة هم من الكلدان.15
اما بالنسبة لسالنامة سنة 1330هجرية جاء في
صفحة  :277-278ان اهالي مركز قصبة اربيل
هم اتراك والقسم االخر أي االطراف هم من االكراد
16
والعرب واليهود.
فالتركية هي اللغة المحلية في المدينة ،و ان
االتراك يجيدون اللغة الكردية والعربية ،وكذلك اهالي
االطراف من الكرد والعرب يجيدون التكلم والتحدث
بالتركية .واالهالي بصورة عامة هم اذكياء واصحاب
فطانه وكرم ،وانهم يحبون الضيف ويقدرونه .ان
وجهاء البلدة بصورة عامة يتصفون بثقافة عالية
وانهم يقرؤون ويكتبون اال انهم يحافظون على صفة
“االغا” ويباهون بها .اما االطراف والنواحي القضاء
هم من العشائر الكردية و قسم آخر متكون من العشائر
العربية .واهالي قرية عينكاوه القريبة من اربيل هم
17
من الكلدان.
كما جاء اعاله ،فأن شعبة الزاب االميرية يعني
ناحية السلطانية .تضم العشائر الكردية برانى
ودوردبار ،وكذلك يسكن في شيخان بزونلى و ماموند.
وتضم القرى التابعة الربيل العشائر العربية مثل طي،
وسادات و فليته  ،وحرب ،ولهيب.
اما ناحية ديزه يى فآهلة كلها بعشائر ديزه يى .و
مناطق كنديناوه و قره ﭼوق مأهولة بعشائر المسماة
بشمامك مع فرق الديزه يي ،سْ مبس ،ولهيب ،وساحل
النهر مسكون بالعشائر العربية مثل الجبور وجميعهم
ينشغلون بالزراعة والفالحة.
قضاء اربيل امتاز واستعلى على جميع اقضية
الوالية في مجال الزراعة ،وبوضعه هذا ،اصبح
نموذجاً ومخزناً “عنبراً” لذخيرة الحنطة والشعير
18
لبغداد والموصل.
المحاصيل الزراعية التي تنتج في القضاء:من
المحاصيل الزراعية التي تنتج في القضاء  ،الحنطة،
الشعير ،الرز ،الذرة ،الدخن ،العدس ،الماش ،التمر،
السمسم ،واضافة الى هذه الحبوب تزرع محاصيل
القطن َّ
والقنب.
ولكون انتاج محصول الحنطة غزيراً وتتوافر
بكثرة وذا نوعية مرغوبة فيها ،على هذا صارت من
19
اهم المواد المصدرة الى الموصل بغداد السنوية.
ولكون اربيل من المدن القديمة لذا برز فيها عدداً
كبيراً من العلماء واالدباء والمثقفين والشعراء .من
الكتب العربية التي كسبت اعتباراً كبيراً في اواسط
العلم والتاريخ كتاب وفيات االعيان وانباء ابناء
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الزمان ،مؤلفها من علماء المسلمين المشهورين احمد
بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن خلكان البرمكي.
20
ولد في اربيل سنة 608هـ.
على مسيرة ربع ساعة من المدينة “15دقيقة”
هناك منارة قديمة طولها 80متراً ،هي من آثار الدولة
االتابكية والملك مظفر الدين كوكبرى ،و مزاره في
خارج قلعة المدينة.
يوجد مقام النبي عزير عليه السالم خارج قلعة
اربيل ،كما يضم المدينة عدداً من مزارات االولياء
والصالحين ومن مشاهير علماء المسلمين :الشيخ محمد
الواسطى  ،والشيخ محمد المعصوم والشيخ محمد
الخراساني والشيخ عبدهللا ،والشيخ حيدر والشيخ عمر
والشيخ محمد وشينا ،والشيخ ﭘيرداود ،والشيخ محمد
ﮔزنه ،والشيخ محمد تنورى ،والشيخ محمد شيروان،
والشيخ خالد ،والشيخ جامى  ،والشيخ محمد عزبان،
والشيخ محمد تعجيل ،والشيخ عبدالعزيز و سلطان
21
عبدهللا.
في بيان قدم مدينة اربيل ورد في سالنامة سنة
 1312الهجرية ذكر لمعركة قديمة في اربيل يتبين
فيها قدم تاريخ المدينة اذ ورد في الصفحة  320من
السالنامة اعاله “في اربيل هزم اسكندر اليوناني ملك
الفرس دارا وقضى عليه”.
وجاء في سالنامة لسنة  1330هجرية حول
موضوع قدم اربيل“ :حسب بعض المؤرخين ،إن فتاة
في عصر االشوريين تدعى اربيلال ،قامت ببناء تل
صناعي وانشأت عليه معبداً ،ثم نسقت اطرافها فأخذت
شكل البلدة .وقد تعرضت المدينة الى تبدالت كثيرة.
واخيراً نظمت وتم اعماره من قبل االمير مظفرالدين،
ولكن بعد هذه تعرضت لهجمات من قبل هوالكو
وتيمورلنك ثم تعرضت لهجوم واعتداءات االيرانيين
23
وخربت .وفيما بعد ذلك اخذت شكلها الحالي.
وجاء وصف اربيل في سالنامة الموصل لسنة
1325هـ“ :اربيل قلعه محصنة وكانت بلدة عظيمة في
الزمن القديم .قلعتها واقعة على صفح البلدة ،وقائمة
فوق تل ترابي واسع الذروة تشبه قلعة حلب؛ لكنها
اوسع واعلى من تلك ،ومحاطة بخندق عميق جداً.
اسوارها تحيط المدينة و توجد في داخل القلعة
سوق وبيوت وجوامع.
كانت اربيل في عهد مظفر الدين كوكبرى بن زين
الدين كوجوك علي بلدة معمورة ،وقام المذكور بانشاء
ربض وسوق مسقف تسمى القيصرية في اسفل القلعة
محاطة بسور .اظهر شجاعته وبسالته في الحروب مع

العدد Sayı/Issue 60

السنة Yıl/Year 15

ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ KARDAŞLIK/QARDASHLIQ /

نجات كوثر اوغلو

تفتقر البلدة لمياه جارية ،تسد حاجتها عن المياه من
كهاريز مصطنعة .في الصيف تصل درجة الحرارة
8
الى  ْ40ولكن هواؤها وطقسها لطيف وصحي.
اراضي قضاء اربيل ،تضم سلسلتين من
المرتفعات ،أولها سلسلة التالل الممتدة من الزاب الكبير
حتى الزاب الصغير والمعروفة بجالوق وزوروك و
زراو .وثانيهما هي سلسلة جبال قره جوق التي تمتد
من نهر دجلة حتى نهر الزاب الصغير ،وهذه الظاهرة
الطبيعية ساعدت على تكوين ثالثة سهول واسعة التي
تك ّون منها اراضي القضاء.
اولها سهل اربيل الذي يتوسع بين جبال راوندوز
وكوي سنجق ومع جبال زوروك ،و زراو و وبين
نهري الزاب الكبير والزاب الصغير .والثاني ،سهل
شمامك وكنديناوه اللذان ينحصران بين اراضي اوچ
تبه مع جبال قره ﭼـوق ومع اراضي الزاب الكبير
والذي تمتد الى نهر الزاب الصغير .اما الثالث فهو
سهل قره ﭼوق والذي يمتد مع حدود جبال قره ﭼوق
ونهري دجلة والزاب الصغير.
باستثناء بعض الجداول الصغيرة التي تجري في
السهول التي جاء ذكرها اعاله ،فأن المنطقة تفتقر
الى المياه الجارية الطبيعية .فقط هناك في معظم
قرى سهول اربيل ،مجرى ماء مصدره مجموعة من
الكهاريز التي تم حفرها.
ورغم ذلك فان االراضي بصورة عامة خصبة
ومثمرة ،وبخاصة فان اراضي سهل قره ﭼوق منتجة
جداً .وان لم يكن جبال المنطقة غيلية وليست مشجرة،
ولكن هناك مراعي وتصلح لتربية الحيوانات اذ تعتبر
منطقة مهمة وصالحة لتربية المواشي.
المناطق التي مر ذكرها اعاله ،سهل اربيل،
و(يرانى) ودائرة الديزه يي ،ونفس (مركز) شمامك
و زاب وكنديناوه مع سهل قره ﭼوق وشمامك كلها
ضمن امالك ادارة االميرية المذكورة اعاله  ،وجميعها
تحتوي على قرى معمورة ،و بعض مناطق قره ﭼوق
9
خالية وغير مأهولة.
تأسس مركز قضاء اربيل في وسط سهل واسع
وعلى الطرف االمامي من تل صنعي غير طبيعي،
بمسافة مسيرة  20ساعة عن مركز اللواء(كركوك)،
وست عشرة ساعة عن مركز الوالية (الموصل)،
وتقع على طريق بريد استانبول -بغداد .والقصبة
متكونة من سبع محالت ،ثالث منها في القلعة ،يعني
فوق التل االصطناعي الذي جاء ذكره اعاله واربع في
القسم االسفل منها.
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في قضاء اربيل ،حسب سالنامة سنة 1330هجرية،
توجد  70قرية ملحقة بالمركز ،و48قرية ملحقة بناحية
السلطانية و 60قرية ملحقة بناحية ديزه يى 122 ،قرية
ملحقة بالشعبة االميرية شمامك ،هذا ويكون مجموع
قراها 300قرية.10
وحسب السلنامات للسنوات الهجرية  1308و
 1310كان في نفس قصبة اربيل 1822 ،داراً ،و637
دكاناً ومتجراً ،وثالث حمامات وجامعين و مسجد
واحد و احدى عشر مقهى و احدى عشرة مدرسة
وخمس مدارس ابتدائية ،وقشلة واحدة ،و مركزاً
للشرطة  ،وخمسة بساتين وثالث حدائق صغيرة ،و
ً
1546
حقوال ،و  50443مزرعة*** مزروعة وغير
11
مزروعة موجودة فيها .
وحسب السالنامة لسنة  1325الهجرية ،توجد في
نفس اربيل :قلعة واحدة قديمة ،ودائرة ودار للحكومة
 ،ومخزن لالغذية والمواد االخرى وثالث حمامات
و  1820داراً و  837دكاناً ،وستة جوامع ومسجدان
و احدى عشرة مدرسة دينية  ،ست مدارس ابتدائية
“للصبيان” ومدرسة واحدة (رشدية) “متوسطة” و
مركز واحد للشرطة .وقصبة اربيل متكونة من قسمين
 ،القلعة والقسم االخر هي المحالت الكائنة مع السوق
في اسفل القلعة.12
وجاء في سالنامة سنة  1330هجرية  :يوجد في
نفس (مركز) اربيل اثنا عشر جامعاً ومسجداً و اربعة
تكايا مع بيت للدراويش “خانـﮔـاه” ،وخمس مدارس
دينية ،ورشدية واحدة “مدرسة المتوسطة” و خمس
مدارس ابتدائية للذكور ،وحورى واحدة و (دار حكومة
واحدة)  ،وقشلة واحدة ومركز واحد للشرطة1822 ،
داراً  ،و 637دكاناً متجراً ،وست خانات ،و ثالث
حمامات،وثالثة وعشرون مخزناً للمواد “عنبار”
ً
حقوال ومزرعة موجودة في
وثمانية بساتين و 1546
القصبة.13
وحسب سالنامة سنة  1310هجرية  ،ان نفوسها
بلغ 3260مسلم و 497غير مسلم( 14هؤالء من الذكور
وعادة يضاعف العدد لحساب النفوس مع االناث).
وجاء في سالنامة سنة  1325هجرية ،يوجد في
مركز القصبة  7590نسمة من الذكور واالناث.
واهالي مركز قصبة اربيل هم اتراك واذكياء واهالي
توابعها من االقضية والنواحي هم من عشائر كردية
وعربية من المستوطنين والرحل .وهناك في قصبة
اربيل عدداً من الموسويين (اليهود) واغلب نفوس
المدينة من المسلمين ،واما اهالي قرية عنكاوه في
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أربيل في السالنامات العثمانية
 القسم االول -مقدمة:
ان المنطقة الشمالية الشرقية من العراق خضعت
بشكل فعلي للسيطرة العثمانية خالل حملة السلطان
سليمان القانوني على بغداد سنة 1534م .1وظلت
المنطقة تابعة الى والية بغداد .ولم يتم تنظيمها كوالية
مستقلة.
والمعروف ان لواء اربيل الحق بوالية الموصل
عند تشكيل الوالية ألول مرة سنة 1586م .اال انه لم
يستمر ارتباطه بها منذ سنة 1588م .إذ تم فك ارتباطه
بها ،والحق بوالية شهرزور .وان معظم االلوية التي
تشكلت منها والية شهرزور في هذه الفترة كانت تدار
من قبل أسر محلية ،وتتوارث إداراتها اباً عن جد،
وكان قسم منهم يديرون ألويتهم بطريقة اليوردلق 2او
أوجاقلق 3او بطريقة الحكومة.4
إال ان قسماً من األلوية انيطت الى امراء عثمانيين،
وال شك ان الطبيعة االجتماعية لهذه االلوية كانت
لها دور االكبر في هذا االمر ،مثل اربيل وكان في
عهدة محمد بن مصطفى باشا ولم يعهد به الى زعماء
5
محليين.
وفي اواخر (ربيع االول 1050هـ  /تموز 1640م)
عهد به الى حسين باشا بـﮔـلر بـﮔـى شهرزور (امير
امراء شهرزور) بطريقة اآلرباليق 6على ان يقوم
باعداد رجال مقاتلين فيه .غير ان هذا الوضع لم
ً
طويال  ،وفي شعبان من سنة 1156هـ /ايلول
يستمر
1743م عبر نادرشاه االفشاري الحدود العراقية على
رأس قوة كبيرة ،واحتل كركوك ثم اربيل وارسل من
اربيل رسالة الى مفتي الموصل ،طلب فيها تسليم
الموصل اليه طوعاً .تحاشياً إلراقة الدماء .وبعد ان
تسلم حسين باشا رسالة الشاه ،جمع اهالي المدينة في
قزل جامع (الجامع االحمر) وأحاطهم باالمر ،وقاموا
العدو مقاومة شديدة وتعرض خاللها نادر شاه وجيشه
الى خسائر اضطرته الى ترك الحصار والتوجه نحو
بغداد .وبعدها تعرضت المنطقة الى حملة ايرانية
بقيادة خسرو خان  ،اال ان هذه الحملة تعرضت الى
الفشل بعد ان تصدى لها حسن باشا ،الذي عين والياً
على الموصول .بعد ان كان في ماردين (1191هـ /
55
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1777م) *.و بعدها اعيد الحاق اربيل أليالة الموصل
مركزاً لقضاء تابع لسنجق كركوك حسب ما ورد في
سالنامة الموصل لسنة 1308هـ 1891 /م.
“سالنامة” كلمة فارسية متكونة من “سال”
بمعنى السنة و (نامه) بمعنى متن أو كتاب او رسالة
فيكون معناها الكتاب السنوي “حولية”  .وصدرت
اول سالنامة عثمانية في عهد السلطان عبدالمجيد في
سنة 1263هـ 1847 /م .وكانت تحمل اسم “سالنامة
دولت عليه عثمانية”  :سالنامة الدولة العلية العثمانية.
وتخص الدولة بشكل عام .والى جانب هذه اصدرت
بعض الوزارات والمؤسسات العثمانية سالنامات
خاصة بها ،وهذه شكلت النوع الثاني من السالنامات
العثمانية .واضافة على هذه السالنامات  ،أصدرت
الواليات العثمانية هي االخرى سالنامات خاصة بها،
وبلغ عدد الواليات التي اصدرت سالنامات خاصة بها
 41والية بضمنها والية الموصل والتي نحن بصددها.
إذ اصدرت خمس اعداد من السالنامات خالل سنوات
7
1308هـ1891/م – 1330هـ 1912 /م.
وتعتبر هذه السالنامات مصدراً مهما وتفيدنا في
دراسة التواريخ واالحوال المحلية ،النها خصصت
صفحاتها للتواريخ واالحوال المحلية وتهتم بمختلف
مرافق الدولة :االدارية و االقتصادية ،و التعليمية،
واالحصائية ،والعسكرية ،و القضائية ،و التاريخية ،
و الجغرافية...الخ والتي تعتمد عليها النها صدرت من
المراجع الرسمية.
ً
ً
وتعتبر مرجعا اساسيا لمعرفة العاملين في دوائر
الدولة ومنتسبي الجيش والتقسيمات االدارية للواليات
العثمانية بشكل عام.
معلومات حول قضاء اربيل كما وردت في
السالنامات
يقع قضاء اربيل شمال غرب مركز اللواء ،يشغل
مساحة طولها مسيرة  40ساعة وعرضها مسيرة
20ساعة**  ،يحد القضاء من الجنوب الشرقي قضائي
كوي سنجق ورانيه ،وفي غربه الموصل والزاب
الكبير ومن الجنوب الغربي يحده التون كوبرى ومن
الشمال يحده قضاء راوندوز.
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األمين العام لمنظمة الشعوب غير الممثلة يطلق
نداءا عاجال يحث فيها أعضاء اإلتحاد األوربي
للضغط على الحكومة العراقية لتوفير الحماية
الكافية لتركمان العراق من عمليات القتل
والخطف ومصادرة االراضي واالنصهار
اطلق السيد مارينو بوزديجن األمين العام لمنظمة
الشعوب غير الممثلة الدولية نداءا عاجال لوقف
االعتداءات المستمرة على تركمان العراق .وجاء
النداء على خلفية أحداث قرية تركالن التركمانية
في محافظة كركوك ،وتم تسليم النداء الى جميع
أعضاء اإلتحاد األوربي قبيل انعقاد الجلسة الدورية
للمجلس وأيضا الى كل من المفوضية العليا لحقوق
اإلنسان لألمم المتحدة وأمنستي وهيومن رايتس
ووج ومنظمات دولية أخرى تعنى بحقوق االنسان
في أوربا .وفيما يلي نص النداء:
“ بروكسل الرابع عشر من نوفمبر :أن منظمة
الشعوب غير الممثلة تدعو اإلتحاد االوربي لحث
الحكومة العراقية على اتخاذ التدابير األمنية الالزمة
وبصورة عاجلة لحماية التركمان في العراق.
في يوم األحد المصادف الثالث من شهر نوفمبر
قامت االدارة المحلية في كركوك وبالتعاون مع قوى
أمنية في المحافظة باستخدام القوة المفرطة ضد سكان
قرية تركالن ،هذه القوة استخدمت لقمع احتجاجات
سكان القرية الذين رفضوا مصادرة جزء كبير من
أراضيهم الذي يقدر ب 332دونم من االراضي
الزراعية الخاصة بهم وبصورة غير شرعية بحجة
اقامة مشروع على هذه االراضي مع أنهم حصلوا
على أمر من المحكمة بإيقاف المشروع.
وقامت أإلدارة المحلية بالتعاون مع رئيس قوة
شرطة كركوك جمال طاهر بكر و قوة طوارىء
مدججة بالسالح مع شرطة االقضية والنواحي
لمصادرة هذه االراضي عنوة ضد رغبة المالك،
ونتيجة لذلك تم اعتقال خمسة من الفالحين مع طالب
كانوا يدافعون عن أراضيهم .وللتعتيم على استخدام
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هذه االساليب تمت مصادرة كاميرا لتلفيزيون
المحلي الذي كان يغطي الحدث مع مصادرة الصور
في الهواتف النقالة للمواطنين.
وفي اليوم التالي لهذا الحادث حدثت أربعة
انفجارات في كركوك خلفت عددا من الجرحى،
وفي يوم الثامن من شهر نوفمبر عثر على الشاعر
التركماني جاسم محمد فرج طوزلو مقتوال بعد
مرور  24ساعة على اختطافه .ان هذه الحوادث
تسلط الضوء على حجم المعاناة والقلق الذي يعيشه
التركمان الذين عانوا في السابق من سياسة االنصهار
والتمييز العرقي ويعانون اليوم من انعدام األمن.
وفي ضوء القرار الصادر من البرلمان االوربي
في الثاني عشر من شهر أذار  2013حول محنة
التركمان في العراق ،وبيان الليدي كاثرين أشتون
في الثامن عشر من شهر تموز لعام  2013لحث
الحكومة العراقية على حل خالفاتها السياسية عن
طريق الحوار ،دعت منظمة الشعوب غير الممثلة
البرلمان االوربي لممارسة ضغط أكبر على الحكومة
العراقية لتنفيذ قرارات المحكمة بوقف مصادرة
وإعادة االراضي الى أصحابها وااللتزام بالدستور
مع توفير حماية أكبر للتركمان والمكونات االخرى
باعتبار أن ازدياد العنف بهذا الشكل الخطير دون
أخذ التدابير الالزمة لوقفه من شأنه ان يؤدي الى
صراع اكبر.
المكتب االعالمي
ممثلية الجبهة التركمانية العراقية في المملكة
المتحدة
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حتى عين السيد حسين جمال بك القبريسي المأذون من
مدرسة الصنائع فى استانبول مديرا باالصالة.
وقد سعى هذا المدير حثيثا في رفع مستوى المدرسة
خالل الست سنوات التى قضاها باالشراف على ادارة
المدرسة .
ولقد اجتازت هذه المدرسة مراحل كبرى في
مضمار التقدم والرقي حتى ارتفع مستواها فوق مستوى
المدارس الصناعية في بغداد والموصل وحلب .ويمكن
تلخيص الفوائد التى جناها االفراد من هذه المدرسة فيما
يلي :
الطباعة  :فقد انتفع الناس كثيرا من مطبعة المدرسة التى
كانت تطبع فيها الكتب المختلفة والمجالت المتنوعة
وكذلك االوراق الرسمية والدفاتر الحكومية .
الحياكة  :كانت تنسج فى هذه المدرسة انواع مختلفة
من االقمشة كالمناشف والمالبس وتزود طالبها ببدالت
العمل المنسوجة في قسم الحياكة وايضا المالبس الصيفية
لطالب المدرستين السلطانية واالبتدائية.
مصنع االحذية  :ان هذا المصنع باالضافة الى تزويد
الطالب باالحذية ،فانه كان ينتج االحذية للسوق ايضا .
النجارة  :وفى هذا القسم كانت تصنع انواع الكراسى
واالبواب والنوافذ وتزود دوائر الحكومة باالثاث
الخشبية المختلفة .
الصب  :واختص هذا القسم بصنع االدوات المختلفة
كالسماور وابريق القهوة او الشاي.
الحدادة والخراطة  :ويعتبر هذا القسم من اهم االقسام
التى لعبت دورا كبيرا في االنتاج الصناعي .فقد كان
طالب هذا القسم يصنعون االالت الزراعية ومكائنها
والعجالت الحديدية وتصليح هذه االالت وغيرها من
االالت كأنواع المضخات المائية واالسلحة الحربية .
وصادف ان شاهدنا قيام هؤالء الطلبة بمساعدة اساتذتهم
بتصليح الرشاشات التى غنمتها القوات العثمانية من
العدو .
ولقد استمر التدريس فى هذه المدرسة حتى االحتالل
االنكليزى للعراق سنة  1918حيث تركها العثمانيون
اثناء االنسحاب وقد أخذوا معهم ما تمكنوا من اخذه من
اثاث المدرسة ولوازمها  .وقيل ان ثالثين حمال من
انواع الورق اخذه الجيش العثمانى المنسحب وخلفوا
مثلها  .فعمل الناس فيها الفساد ونهبوا االثاث الباقية .
وهكذا ق ّدر لهذه المدرسة ان تزول وتندثر معالمها
من الوجود وان كانت بنايتها قائمة:
وهذا جدول يبين مالك المدرسة في السنوات
الدراسية : 1910-1911
الوظيفة
االسم
المدير
بهجت بك االستانبوللى
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وفيق الهرمزي كركوكلى
بكر افندى كركوكلى
مال محمد كركوكلى
حسن افندى االستنبوللى
على افندى االستنبوللى
باندوت أفندى
اوسطه خضر كركوك
محمد جولبوين كركوك
اوسطه روستم
اسطه ميرزا ايرانى
اوكسبان االستانبوللى
نائل افندى االستانبوللى

الكاتب االول
مأمور مخزن
االمام ومدرس الدين
مدير المطبعة
المرتب الثانى
الميكانيكى
استاذ الحذاءة
استاذ الحياكة
استاذ النجارة
استاذ الصب
استاذ الميكانيك
استاذ الزخرف

وهذا جدول ثانى يبين مالك المدرسة فى السنوات
الدراسية 1916-1917-1918
المدير
السيد حسين جمال بك القبريسى
السيد خورشيد جومرد زاده كركوكلى المحاسب
مأمور المخزن
السيد عبد الوهاب كركوكلى
مأمور المطبخ
السيد محمد احمد كركوكلى
ومدرس التاريخ
والجغرافية
االمام ومدرس
السيد خضر صبري كركوكلى
الدين
السيد نورالدين قوندوقتور كركوكلى مدرس الحساب
والهندسة
المرتب االول
السيد احمد افندى البغدادى
وهو خريج
مدرسة الصناعة
بكركوك
المرتب الثاني
شاغر
الميكانيكى
السيد عبد القادر عثمان كركوكلى
المجلد
السيد شكرى افندى كركوكلى
استاذ النجارة
اوسطه جالل تفلس
استاذ الصب
اسطه ميرزا ايرانى
استاذ الحدادة و
اسطه صالح كركوكلى
الخراطه
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مدرسا لالداب
السيد ناجي الهرمزى
مدرسا للحديث و
السيد مال سليمان
التفسير
مدرسا لعلم الكالم
السيد مال طاهر
مدرسا للقرآن الكريم
السيد مال أمين
مدرسا للشريعة
السيد الحاج نعمان رضوان
مبصرا
السيد صبري المكوبى
واما عن عدد الصفوف وطالبها فندرجها ادناه -:
32
الصف االول االحضارى
25
الصف الثانى االحضارى
28
الصف االول االبتدائى
30
الصف الثانى االبتدائى
24
الصف الثالث االبتدائى
20
الصف االول الثانوي
18
الصف الثانى الثانوى
15
الصف الثالث الثانوى
وبسبب التقدم التى احرزته هذه المدرسة ازداد عدد
الطالب فيها  .واقبل اليها الطالب من لوائى السليمانية
واربيل .وحاول مديرها توسيع البناية فقام بجمع
االعانات حتى تمكن من انشاء الطابق الثاني .ورأى
مفتش المعارف العام في وزارة المعارف ( المستر فارل
) ان من الضرورة بمكان ربط ادارة المدرسة بمديرية
المعارف .وقد اعترفت وزارة المعارف بهذه المدرسة
بدرجة الثانوية .
وفي هذه السنة  1920-1921ايضا قام المدير بجمع
تبرعات ,الغرض منها احداث تشكيالت الكشافة فى
المدرسة وتمكن من جمع ( )1800روبية اشتروا بها
لوازم الكشافة وهي :
مائتا بدله مع تفرعاتها ومائتا رمح  ,وطبل كبير
واربع تراميز وعشرة ابواق موسيقيه وخمس عشرة
خيمة صغيرة للجوالت الكشفية.
ان الدراسة في هذه المدرسة كانت باللغة التركية
حتى تقرر في سنة  1922ان تكون باللغة العربية
بأستثناء الصفوف االولية حيث بقيت الدراسة فيها
تركية .وبعد مرور سنة على هذا التدبير عمت اللغة
العربية كافة الصفوف  .ولم يطرأ في السنة الدراسية
التالية ( )1921-1922تغير في مالك المدرسين
سوى انه عين السيد عبد القادر سليم مدرسا للقراءة بدال
عن السيد طاهر حافظ قيردار  .وفي السنة الدراسية
 1922-1923عين السيد عرب فهمي مصطفى ()1
مدرسا لليلي والسيد عبد الوهاب درويس المفتى مدرسا
للحساب .وبقي المالك على حاله فى السنة الدراسية
1923-1924
وبلغ عدد الطالب في السنة الدراسية 1924-
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 )308 ( 1923طالبا وقد حافظ هذا العدد على مستواه
في سنة  1924-1925وكان المالك نفس المالك القديم
سوى انه عين السيد زين العابدين بدل السيد احمد مدنى
مدرس التاريخ والجغرافية,والسيد رفيق حلمى بدل
السيد نورالدين قوندوقتور مدرس الجبر والهندسة.
وفي العام الدراسى  1925-1926عين السيد محمد
المال صابر بدل السيد رفيق عالى مدرس الرياضة
البدنية والنشيد والسيد شكري عبد االحد بدل السيد عبد
الوهاب درويش المفتى مدرس الحساب والسيد شوكت
عبدهللا بدل السيد فهمي مصطفى مدرس الليلي .وفي
سنة  1926-1927عين السيد عبد الرحمن بكر بدل
السيد شكري عبد االحد مدرس الحساب وفى سنة
 1927استقال مدير المدرسة حيث عين مديرا الوقاف
منطقة كركوك وبضمنها السليمانية واربيل .وكان قبل
ذلك يديرها اضافة لوظيفة فى التدريس.
مدرسة الصنائع
ان من بين الخدمات التى قام بها السيد عون هللا
الكاظمى متصرف لواء كركوك قيامه بتأسيس مدرسة
كبرى للصناعة فى المدينة .ففى سنة  1910ميالدية
اتخذ محل ( اشرف بيك) الحالى مع البناية الكائنة قبالها
في موقع مقهى المجيدية مدرسة الصناعة وكانت البناية
االخيرة مدرسة اولية .
وعند تاسيس مدرسة الصناعة فى كركوك عين
االستاذ القدير بهجت بك –وهو من سكنة استانبول
–مديرا لها .وتشكلت بعد ذلك الهيئات التعليمية واالدارية
والفنية من الذوات المدرجه اسماؤهم ادناه والذين
سنذكرهم بعد قليل  .ولقد ارسل المتصرف المشار اليه
مدير المدرسة الى االستانه وذلك بغية شراء مطبعة
فذهب المدير المومى اليه واقتنى مطبعة كبيرة مع كافة
لوازمها  ،وجلب معه كمية كبيرة من الورق ،ومن ثم
غادر كركوك ثانية وتوجه الى بغداد لشراء االالت
والمكائن الخاصة بالحدادة والتسوية والطورنة .ولوحظ
بعد مدة ان البنايتين القديمتين ال تكفيان الستيعاب المواد
واللوازم  ،وال تصلح للدراسة .فشرع األهلون بجمع
االعانات حتى تجمع لديهم من النقود ما يكفي لتشييد بناية
واسعة  ،فبنوا ما أرادوا  .وقد استغرق انجاز العمل فى
هذا البناء حوال كامال ( سنة  ) 1912وهذه البناية هي
نفس البناية المتخذة في الوقت الحاضر مديرية للشرطة
فى كركوك .
وفى تلك السنة وعلى اثر نقل السيد عون هللا الكاظمى
من كركوك استقال مدير المدرسة السيد بهجت بك
وتوجه الى استانبول  ،فاسندت ادارة المدرسة بالوكالة
الى السيد خير هللا افندى ابن احمد بن حسن افندي من
اشراف البلدة  .ولم تدم هذه الوكالة اكثر من ثالثة اشهر
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قدره  15,000قرش شهريا من خزينة المالية ومبلغ
( ) 10400قرش من خزينة االوقاف لتمويل الطالب
بالمصاريف الضرورية.
وفي سنة  1326رومية قام متصرف لواء كركوك
المرحوم عون هللا الكاظمي بك بتأسيس مدرسة كبرى
للصناعة فى هذا اللواء  .وقد جلب اليها االخصائيين
واسس فيها المعامل الضخمة وانشأ دارا للطباعة الحديثة
في ذلك العصر .وكانت هذه المدرسة تعتبر من امهات
المدارس الصناعية في العهد العثماني  .وفي سنة 1919
ميالدية تأسست اول مدرسة عراقية في كركوك وهي
المسماة بمدرسة ( ظفر ) االبتدائية ذات الستة صفوف
وكان مديرها السيد شكري عبد االحد  .وبعد مرور
ثالث سنوات على تأسيسها فصلت منها مدرستان هما
القلعة و القورية االبتدائيتان  .وبعد سنة الحقت مدرسة
الظفر بالمدرسة العلمية .
والى هنا نكون قد أعطينا للقارئ الكريم نبذة مختصرة
عن تاريخ تأسيس المدارس النظامية في كركوك .
وسنتكلم عن كل مدرسة تباعا على حدة وبعناية زائدة .
مدارس العهد العثماني في كركوك (المدرسة
السلطانية)
كانت وزارة المعارف العثمانية قد اصدرت االمر
حول تأسيس مدرسة السلطانية في والية الموصل في سنة
 1326رومية حينما كان سليمان نظيف بك واليا عليها
.بيد ان الحاج على آل قيردار نائب كركوك االسبق تشبث
لدى الوالى المشار اليه حول تأسيس المدرسة المذكورة
في كركوك وذلك لكون غالبية السكان فى كركوك
يتكلمون باللغة التركية  .فوافق الوالى على ذلك شريطة
ان يقوم سكان المدينة بتشييد بناية للمدرسة المذكورة
وفقا للخارطة المقدمة من قبل وزارة المعارف .وعليه
تشكلت في كركوك لجنة لجمع االعانات وكان قوامها
كل من متصرف اللواء بصفته رئيس اللجنة والسيد عبد
هللا صافي اليعقوبي والسيد احمد آل النفطجي ومال عبد
القادر عثمان الخطيب بصفة العضوية والحاج على آل
المدرس بصفة أمين الصندوق  .وباشرت اللجنة بجمع
االعانات حيث تمكنت من تشييد بناية السلطانية التي
التزال قائمة حتى اليوم .
تأسيس المدرسة العلمية في كركوك وتشكيالتها
قامت المشيخة االسالمية في العهد العثماني بتأسيس
مدرسة ( دار الخالفة العلمية ) في االستانة بتاريخ
 1324رومية  .وكان منهج الدراسة فيها يتضمن
العلوم الشرعية والفنون الحديثة واللغات .كانت هذه
المدرسة متكونة من احد عشر صفا ،صفين للتمهيدى )
االحضارى ( وثالثة صفوف القسم االول ( ابتداء خارج
) وثالثة صفوف اخرى للقسم الثاني ( ابتداء داخل )
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وثالثة صفوف للقسم العالى ( الصحن ) درجته فوق
درجة الثانوية وهو القسم العالى  .وكان يطبق فى هذا
القسم نفس المنهج المطبق في جامع االزهر بالقاهرة.
وقامت هذه المشيخة اخير بتأسيس المدارس العلمية
ذات الثمانية صفوف في ست واليات عثمانية فقط .وقد
سعى نائب كركوك الحاج على آل قيردار لدى الباب
العالى وغيره من الجهات حتى تمكن من اقناع األوساط
المسؤلة حول تأسيس احدى هذه المدارس الست في
كركوك .
كانت هذه المدرسة التي تم تأسيسها في سنة 1327
رومية مربوطة بالمشيخة االسالمية مباشرة .وخصص
لرواتب المدير والمدرسين والمستخدمين من خزينة المالية
مبلغ قدره ( )15000خمسة عشر الف قرش عثمانى فى
الشهر  .ومبلغ آخر قدره ( )10400قرشا من خزينة
االوقاف وذلك لتمويل الطالب بالمصاريف االخرى .
وقد عينت المشيخة االسالمية السيد طه افندي نائب والية
( وان ) مديرا على هذه المدرسة  .اما هيئة التدريس فقد
تشكلت – بناء على االمر الصادر من المشيخة – لجنة
قوامها قاضى المدينة ورئيس بلديتها ومفتش المعارف
ومدير المدرسة النتقاء المدرسين والمستخدمين  .وكان
من بين الذين تم اختبارهم للتدريس السيد عبد القادر
عثمان الخطيب حيث عين مدرسا للدين اضافة الى
قيامه بالتدريس في المدرسة السلطانية  .وقد نصب هذا
المدرس بعد ذلك مديرا للمدرسة ،وذلك اثر انفصال
المدير السابق ومغادرته مدينة كركوك الى االستانه .
وعند احتالل القوات االنكليزية كركوك ()1918
عطلت الدراسة فى هذه المدرسة ،اال ان مديرها السيد
عبد القادر عثمان الخطيب المذكور راجع الحاكم
السياسى في كركوك ( رئيس االول المستر لونكريك)
حول اعادة تشكيل المدرسة  .وقد وافق الحاكم المشار
اليه على فتحها مجددا على شكل مدرسة اهلية ،
وقد خصصت الدارتها ( )1300الف وثلثمائة روبية
شهريا من خزينة االوقاف فى الشهر .فبوشر في سنة
( )1920-1919ميالدية بالتدريسات فيها .وكانت الهيئة
التدريسسية متشكلة من الذوات االتية اسماؤهم:
الوظيفة
االسم
السيد عبد القادر عثمان الخطيب مديرا ومدرسا للدين
السيد قاسم مصطفى الصالحي مدرسا للغة العربية
مدرسا للتاريخ و
السيد احمد مدني
الجغرافية
مدرسا للطبيعيات
السيد الدكتور حمدى أوجي
السيد نورالدين الكوندوركتور مدرسا للرياضيات
مدرسا للغة االنكليزية
السيد حكمت بكر
والرياضة البدنية
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بقلم :المهندس صبحي بياتلي
كركوك ابتداء من عام  1918وحتى عام ،1968
ومعلومات عن مدارس اقضية طوزخورماتو وكفري
والتون كوبري وتازه خورماتو وقره تبه والحويجة
وغيرها بما فيها اسماء الهيئة التدريسية في تلك
المدارس ،اضافة الى معلومات توثيقية حول المكتبة
العامة ونادي المعلمين والكتاتيب في مدينة كركوك في
تلك العهود.
كان «محمد كلدان» مثابرا على تدوين المعلومات
التوثيقية عن كل ما يتعلق بقطاع التعليم في كركوك
دون ّ
ّ
يتسن لي
توقف والى ما يسبق وفاته بقليل .ولم
االطالع على هذه الوثائق ومحاولة تنسيقها او نشرها
بسبب ظروف الحرب وهجرتى الى خارج البالد  .غير
انني وجدت عند زيارتي الى كركوك قبل فترة وجيزة ان
شقيقتي التي هي اكبر مني قد احتفظت بهذه الوثائق منذ
وفاة والدنا وهكذا فقد استلمتها واحتفظت بها لديّ  ،وبدأت
بدراستها وعزمت على نشرها الستفادة الباحثين منها.
تقع هذه الوثائق – كما اسلفت – في مجلدين مكتوبين
جميعا بخط يد والدي وبالقلم الحبر .ومع ان الزمن أثّر
فيها بعض الشئ ،اال انها ال تزال سليمة واوراقها غير
متهرّ ئة .والجدير بالذكر ان هذه الوثائق تشير الى اسم
المدرسة التي اطلق كلقب على والدي ،مذكورة على
شكل (مدرسة الكلدان – الطاهرة) جنبا الى جنب.
ويسعدني ان اق ّدم فيما يلي نصوص هذه الوثائق مع
الصور التي تتضمنها على شكل حلقات الى قراء مجلة
«األخاء» الغراء.
الحلقة األولى
نبذه مختصرة عن تشكيالت المدارس النظامية في
كركوك
كانت النظم الدراسية السائدة في كركوك في العهد
العثماني السالف ال تختلف عن اي نظام تعليمي يسود
العراق في ذلك الحين  .فكانت كتاتيب االطفال تعتبر
بمثابة المدارس االبتدائية .ولم تتعد مدارس الدين غير
النظامية كونها آمكنة للدراسة الخاصة .
ولقد مرت حقبة طويلة على تاريخ المدينة تضارب
خاللها امر التدريس ،وكانت الغلبة في كل وقت
للمدارس غير النظامية  .واستمر الحال على هذا المنوال
حتى تأسيس الحكم الوطن في العراق .ونشاهد آثار تلك
الطريقة في التدريس حتى في ايامنا هذه حيث لم يقضى
عليها تمام القضاء.
ويرجع تاريخ تأسيس المدارس النظامية في
كركوك ،كما يشير الى ذلك بعض المخطوطات
المحفوظة -الى عهد المتصرف ) هاشم باشا ( حيث
تأسست أول مدرسة االبتدائية في سنة 1286 – 1285
هجرية وذلك بمساعدة االهلين في المدينة .ولعل هذه
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المدرسة هي نفس المدرسة الواقعة في محلة أخي حسين
فى البناية المعروفة بدار ) دكتور باباجان ( التى يتحدث
عنها بعض المسنين في البلد أمثال المرحوم السيد احمد
الخانقاه والشيخ رضا الواعظ.
مدارس لواء كركوك لسنة 1918 - 1917
عدد المعلمين عدد الطالب الموقع
اسم المدرسة
 250كركوك -محلة صاري كهية
18
مدرسة السلطانى
 140كركوك -محلة صاري كهية
10
مدرسة العلمية
كركوك -محلة صاري كهية
45
16
مدرسة الصناعة
 170كركوك
مدرسة النمونة فيض االطفال 4
 110كركوك
2
مدرسة القورية
كركوك  -في القلعة
98
2
مدرسة اغالق
كركوك
75
3
مدرسة اوجي للبنات
التون كوبري
25
مدرسة التون كوبري للبنين 1
كفري
19
2
مدرسة كفري رشدية
كفري
46
2
مدرسة كفري االبتدائية
طوز خورماتو
22
1
مدرسة طوز خورماتو
قره تبه
20
1
مدرسة قره تبه
وتشير المخطوطة التى بين ايدينا الى المساعى
الجبارة التى بذلها المتصرف الالحق )نافذ باشا ( فى
رفع مستوى المدرسة سواء باالنفاق عليها من ماله
الخاص او بقيامه بتشجيع االهالي على ارسال اوالدهم
الى هذه المدرسة .
وفى سنة  1326رومية تأسست في كركوك مدرسة
تدعى بالمدرسة السلطانية وكانت نية الحكومة متجهة
الى تأسيس هذه المدرسة في والية الموصل حتى تمكن
نائب كركوك الحاج على آل قيردار من اقناع والي
الموصل – وكان فى ذلك الوقت سليمان نظيف بك -ان
نشيد المدرسة في كركوك .وقد بلغ عدد صفوف هذه
المدرسة التى حلت محل المدرسة االعدادية احد عشر
صفا ومجموع تالميذها مائتين وخمسين طالبا .وعلى
اثر قيام المشيخة االسالمية بتأسيس المدارس العلمية
في طول البالد وعرضها سعى نائب كركوك المذكور
الى اقناع الجهات المختصة بتأسيس مدرسة علمية في
هذه المدينة  .وكان له ذلك  .حيث تأسست المدرسة في
سنة  1327رومية وذلك الى جانب المدرسة السلطانية.
وكانت متكونه من ثمانية صفوف  :صفين للتمهيدي )
احضارى ( و ثالثة صفوف اخرى الثانوى .قد عين
السيد طه نائب والية ) وان ( مديرا لها وكانت ادارة هذه
المدرسة مربوطة بالمشيخة االسالمية باالستانة .وقد
خصص لرواتب المدير والمدرسين والمستخدمين مبلغ
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بقلم :المهندس صبحي بياتلي

محمد كلدان
والتوثيق لتاريخ التربية والتعليم في كركوك
معلومات وثائقية نادرة عن تاريخ التعليم في مدينة كركوك

عندما ق ّدم لي األخ الفاضل صبحي بياتلي سجلّين
مدونين بخط يد والده المربي التركماني الفاضل
المرحوم محمد المال احمد المشهور بين اهالي
كركوك بلقب «محمد كلدان» ،انتابتني الدهشة
للمعلومات الوثائقية الغزيرة التي يحتويها الدفتران
والمدوّ نة بخط يد هذا المربّي واالستاذ الكبير «محمد
كلدان»  ،وهي معلومات وثائقية دوّ نها المرحوم في
اوقاتها ابتداء من عام  1918وحتى تاريخ وفاته
الموافق عام  ،1972وتأتي اهمية هذا التدوين في
ّ
أشك في ان
انه ربما يكون الوحيد في مجاله ،واني
ادارة التربية بكركوك قد احتفظت بهذا الكم الهائل
من المعلومات الدقيقة ،ال سيما بعد ان مرت مدينتنا
بظروف عصيبة خالل هذه الحقبة الطويلة من الزمن.
ولربما ال يحتوي اي ارشيف وثائقي للمتخصصين
عندما فقدت والدي المرحوم محمد المال احمد كنت
شابا في الحادية العشرين من عمري .كان المرحوم
يعطي ّ
جل وقته واهتمامه الى تالميذه والى المدارس
التي كان يقوم بالتدريس فيها ،الى جانب اهتمامه الفائق
بأسرته وواوالده .وكان المرحوم من مواليد عام 1900
اي انه عاش في االعوام األخيرة للدولة العثمانية ،وقد
أكمل تعليمه في المدرسة السلطانية التي تخرج منها
مئات من الطلبة من سكان كركوك والمناطق المجاورة
لها .وكانت هذه المدرسة تعادل المدارس الثانوية الحالية.
وفى عام  1922م تم تعيينه بعنوان معلم فى مدرسة (
ظفر االبتدائية للبنين ) والتى كانت اول مدرسة تشكلت
بعد احتالل الجيش االنجليزي لمدينة كركوك ،وبعدها
اي فى عام  1923انتقل الى مدرسة الكلدان االميرية
للبنين ( الطاهرة ) .ومع انه لم يعمل كمدرس في هذه
المدرسة األخيرة اال نحو عام واحد ،فقد اشتهر بين
العوام والخواص بلقب «محمد كلدان» نسبة الى مدرسة
الكلدان التي كانت تقع داخل قلعة كركوك التي قام النظام
السابق بتهديم اغلب االبنية األثرية الواقعة فيها .وحسبما
اعلم ان هذه الكناية نسبت له من المحيطين به انذاك
61
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في المجال التربوي او اي ارشيف لباحث تركماني
هذه المعلومات الثمينة التي تلقي ضوءا على التاريخ
التركماني في كركوك مثلما تلقي الضوء على تاريخ
التربية والتعليم في هذه المدينة العريقة.
ولذا فقد اقترحت على اخينا الفاضل المهندس
صبحي بياتلي نشر هذه المعلومات الوثائقية المنظمة
من قبل والده المرحوم «محمد كلدان» على صفحات
مجلة قارداشلق «االخاء» التي تصدر في مدينة
استانبول بتركيا .فقام االستاذ البياتي مشكورا بإعداد
هذه الوثائق لتكون جاهزة للنشر تباعا على شكل
حلقات متتالية ،وكانت هذه فرصة طيبة لي ألتش ّرف
يتقديم خدمة متواضعة الى مجلتنا «األخاء» والى
قرائها الكرام.
“حبيب الهرمزي”
لتمييزه عن زميل له يحمل نفس االسم  ،ولم يكن هو
يستعمل هذا اللقب ولكن يبدو انه لم يكن يعترض عليه
ايضا .اما والده «المال احمد» ،فلم يكن في الواقع اماما
في جامع او رجل دين ،غير انه كان تقيا وورعا ،ما
جعل الناس ينادونه بلقب «المال احمد» فاشتهر به.
في عام  1924تم تعيين «محمد كلدان» مدرسا في
اربيل ثم في كفرى والتون كوبري وشقالوة بالتسلسل،
حتى انتقل فى عام  1938الى مديرية المعارف فى
مركز لواء كركوك واكمل خدمته متنقال بين اقسام الذاتية
والمخازن فى مديرية المعارف وبين التعليم الفعلي فى
مدارس لواء كركوك .حتى سنة  1963م حيث احيل
على التقاعد بناء على طلبه بسبب مرضه .وفى الثاني
والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة  1972م انتقل
الى رحمة هللا فى مدينة كركوك ودفن فيها.
ترك المرحوم محمد كلدان وراءه مجلدين كاملين
يحويان ادق التفاصيل والمعلومات عن مديرية المعارف
والمدارس العائدة اليها وكل ما عاشه وعايشه وبصورة
منظمة ومنسقة تنسيقا مثاليا وشامال .ويحتوي المجلدان
على معلومات دقيقة عن اسماء المدارس في مركز
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الدكتور صبحي ناظم توفيق
وسط “عمّـان” ،وبحضور السادة “الدكتور إبراهيم طه،
الدكتور عادل عبدالمجيد ترزي ،والسيد عادل النقيب”،
رحمة هللا على أرواحهم الطاهرة جميعاً ،فأجاب-:
ُ
كنت برتبة “مقدم طبيب”
 .أفي ذلك العام
واألخصائي األقدم بأمراض األذن واألنف والحنجرة في
“مستشفى الرشيد العسكري” ،لذلك كنت أحد األطباء
العسكريين المشرفين على العناية بصحة “عبدالكريم
قاسم” ،وأنه لمعاناته من مشكالت في جيوبه األنفية ،فقد
ً
متواصال على زياراتي لـه بمكتبه بوزارة الدفاع
كنت
مرتين على أقل تقدير في الشهر الواحد ،أو عند الطلب.
 .بواليوم ،ومع إحترامي الشديد ألخينا الكبير
المرحوم “الزعيم/العميد عبدهللا عبدالرحمن ال َبـكري”،
أرى أن حديثه غير دقيق وربما أعـ ّده نسجاً من الخيال
ُعقل أن ضابطاً
وكأنه ((فلم سينمائي هندي))ْ ،إذ ال ي َ
بتلك الرتبة  -التي كانت تعتبر عالية في تلك الفترة،
وهو يلي وكيل قائد الفرقة بالقدم العسكري -يتخذ قراراً
ويتنصل من وظيفته وواجباته
في غضون ساعة واحدة
ّ
ّ
متنكراً ويصل إلى محطة القطار
ويسير على قد َميه
بسالم ،ويترك “كركوك” بنيرانـها المشتعلة وفوضاها
العارمة ومجريات أحداثها ويسافر إلى “بغداد” ليتقابل
مع “عبدالكريم قاسم”.
 .جفي الحقيقة  -وهللا يشهد على كل كلمة سأتلفظها
ً
خدمة للتأريخْ -إذ ال مصلحة أبتغيها لشخصي
أمامكم اآلن
من وراء ذلك أو ((أحيد النار لقرصة خبزي)) بعد أن
إنقضى على هذا الحدث ( )48عاماً ،،،فالواقع الذي
كنت مدعواً
عشته منذ مساء يوم (14تموز )1959أني ُ
مع عائلتي لحفلة ساهرة في “نادي األطباء” ببغداد ،ولم
إال بعد منتصف الليل ُ
أعد إلى مسكني ّ
فاجـأ بجرس
أل َ
الهاتف ّ
يدق مراراً ،فكان صديقي “المقدم الطبيب خليل
ً
طه” على الطرف اآلخر متحدثـا من “مستشفى كركوك
العسكري” ،وهو يصيح مستنجداً بأن مذبحة تجري
في “كركوك” وهناك قتل بالجملة وسحل في الشوارع
وهجمات على البيوت والمحال التجارية وإستهداف
ُ ُ
شه َد العديد
لجميع شخصيات المدينة ووجهائها ،وقد أست ِ
منهم ،ومن بينهم أصدقاؤنا األعزاء (المقدم الصيدلي
الح َسني ،وقاسم بك
إحسان خيرهللا وأخاه عطا خيرهللا َ
نفطجي) وآخرون كثيرون ،،،،وطلب مني اإلسراع
بإيصال هذه الفواجع إلى أعلى المراجع لـما معروف
عن عالقاتي الواسعة مع أصحاب المناصب العليا.
ُ
 .د
حاولت مُهاتفة “كركوك” حتى الفجر ،حيث
بيت والدي وأخي “نجيب” ومساكن أبناء أعمامي
وأخوالي وكل أهلي وأقربائي ولكن من دون جدوى،
فقد كانت اإلتصاالت مع مساكنهم مقطوعة ،فلم أنم الليل
ُ
تمنيت أن تشرق شمس الصباح قبل ساعات
بطوله ،وكم
من موعده ،،،وما أن حلت الساعة الثامنة ،ومع بدء الدوام
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الرسمي ليوم (15تموز) حتى كنت بمكتب “الرئيس
أول/الرائد الركن جاسم العزاوي -السكرتير الشخصي
لوزير الدفاع” ،ولكن لسوء الحظ كان ((الزعيم)) خارج
الوزارة لرعاية إحتفال ما ،ولم يعد ّ
إال ظهراً.
 .هفي منتصف النهار َرحَّ َب بي “عبدالكريم
قاسم” مستغرباً عن زيارتي المفاجئة هذه ،،،ولكني مـا
ُ
ُ
جئت ألجله ،فقد أوضح أنه تسلّ َم
بدأت بعرض ما
أن
ً
مساء أمس تقريرا من “مدير أمن كركوك” يفيد بـ
((إعتصام تركماني مسلّح في “قلعة كركوك”)) ،ومنذ
الليلة الماضية وهو يحاول إستيضاح الحقيقة ،مضيفاً أنه
إرتاب كثيراً من نبرة صوت وكيل قائد الفرقة الثانية
“الزعيم محمود عبدالرزاق” ،ولكنه بعد ذلك لم يستطع
إستحصاله صباحاً ولحين مغادرته الوزارة.
ُ
شرحت له ما أبلغني به “الدكتور خليل
 .ووبعد أن
طه” هاتفياً ،فقد إستغرب وبان اإلرتباك على محيّاه،
وطلب من سكرتيره الشخصي اإلسراع في إستحصال قائد
الفرقة من جهة ،وعدد من الضباط التركمان المتقاعدين
من سكنة “كركوك” وفقاً لقائمة أرقام هواتف سلّمتها
بين يديه ،ومن بينهم “الدكتور خليل ،العقيد مصطفى
بك عبدالقادر ،العقيد نورالدين صابر” ،وبعد أن تحدث
مع أولئك لبضعة دقائق فقد غضب بشدة ،وحينئ ٍذ أسرع
بمهاتفة قائد القوة الجوية “جالل األوقاتي” طالباً منه
إستطالعاً جوياً فورياً عن “كركوك” وبالذات قلعتها،،،
ولكني ال أدري ما حصل بعدئذ ،وكيف تصرف ،وكيفية
تحريكه لقوات من خارج “كركوك” إلعادة األمن إليها،
سوى أن “جاسم العزاوي” هاتفني مساء اليوم ذاته
ُ
أقدمت عليه
وأبلغني شكر “الزعيم األوحد” .على ما
أمام سيادته ذلك اليوم.
مشاهد عن أحداث القتل والسحل والتمثيل والتعليق
ما ّ
سطرته كان كل ما في جعبتي من مشاهدات
أر بأ ّم عي َن ّي وبشكل مباشر
ومعلومات ،فالحقيقة أنني لم َ
أي حادث قتل أو سحل أو تمثيل بالجثث ،عدا مشاهدتي
عصر يوم (األربعاء  15تموز  )1959لثالثة شهداء
أُنتُفخت جثثهم ،إثنـان منهم معلّـقان على عامودين
ملقى على األرض
لـ”جسر كركوك الجديد” وثالث
ً
تنهش بجسده كالب سائبة ،،،ولذلك سأحاول في القريب
العاجل  -بإذن هللا تعالى -العثور على أصدقاء وزمالء
وأقرباء ومعارف لنعقد معاً لقاءات ثنائية أو جماعية
ونتحدث عن معايشتهم لألحداث شخصياً أو مشاهداتهم
بناظريهم لمدى قساوة تلك األعمال الوحشية -والوحوش
َ
براء منهم -سوا ًء وسط مساكنهم أو على مقربة منهم أو
لدى جيرانهم أو في الشوارع التي كانت بيوتهم مُطلّ ًة
عليها في حينه ،كي أسردها وسط سطور صفحات عديدة
ولي التوفيق.
من “مجلّة قارداشلق” الغراء ،وهللا ّ
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الدكتور صبحي ناظم توفيق
ّ
يظن بوقوفهم ضد
وغالبيتهم من األكراد -فإن عقلي بدأ
التركمان ،،،،وإذا صحّ ظني فسأضرب بيد من حديد كل
من ساهم في إحداث هذه المشكلة وال أرحم أحداً منهم،
وسأريهم ما ال ّ
يتوقعونه ،فنحن نروم إلى تهدئة األمور
والعودة من التصرفات الثورية إلى الحياة الطبيعية بعد
إنقضاء عام كامل على ثورتنا المباركة والتي لم َنب َت ِغ لدى
إقدامنا عليها سوى تحقيق حياة آمنة لهذا الشعب المسكين
الذي ذاق األ َمرّ ين لعقود أو قرون من الزمن)).
ُ
تسلست مع السيد “اللواء نايف” في
وبعد ذلك
ُ
طرحت عليه جملة تساؤالت أجابني عليها
الحديثْ ،إذ
ببعض التفصيل-:
أنـا -:هل ذكر ((الزعيم)) شيئاً عن كيفية تعريفه
بحقائق ما حدث في “كركوك” ،وعن حضور المرحوم
“الزعيم/العميد عبدهللا عبدالرحمن” أمامه صبيحة يوم
(15تموز.)1959
اللواء نايف -:لم يتطرّ ق ألي شيء سوى ما ذكرته
لك.
أنـا -:مساء يوم (19تموز )1959ولدى تهجّ م
“عبدالكريم قاسم” بخطابه في كنيسة “مار يوسف”
على ما جرى في “كركوك” فإنه لم ّ
يتلفظ وبشكل مُطلَق
إسم الشيوعيين أو سواهم من الذين خططوا للمجزرة
ّ
ونفذوها ،بل أطلق عليهم مصطلحاً عاماً إنحسر في
تسميتهم بـ((الفوضويين)).
اللواء نايف -:في ذلك اليوم كان الحدث قد وضع
ّ
يشخص أو يقذف
أوزاره ت ّواً ،ولم يكن بمقدوره أن
بالتهمة على طرف معيّن ،ولكنه كان قد إتخذ إجراءات
ّ
وشك َل العديد من اللجان للتحقيق حول
قانونية سريعة
المُجريات.
ً
التوصل
أنـا -:وبعد ذلك أيضا فلم ي َُس ِّم ِهم باإلسم رغم
ّ
المفترض لتلكم اللجان إلى حقائق دامغة عن “كركوك”،
المجلسين العُرفيّين األول
وإحالة العديد من المتهمين إلى
َ
والثاني ،،،،فهل أن ((الزعيم)) ،وحسب معرفتك به
وقربك منه بحكم منصبك في عهده ،كان شيوعياً في
ً
مياال إلى معتقداتهم؟؟؟ أم كان يسايرهم
حقيقته؟؟؟ أم كان
فقط أم يغازلـهم ،ولماذا؟؟؟
اللواء نايف -:ال عالقة له بالشيوعية على اإلطالق
رغم طروحات زعمت بإنتمائه إلى الحزب قبل قبوله
بالكلية العسكرية أو حتى بعد أن أمسى ضابطاً في
ً
مياال إلى معتقدات
صفوف الجيش ،ولم أستشعر أنه كان
شيوعية رغم محدودية تمسّ كه بالدين اإلسالمي ،وأنه
على ُّلحداً ،ولكنه  -في تص ّوري -قد
عالته  -لم يكن م ِ
رأى نفسه بعد جلوسه على ((س ّدة الحكم المسحورة))
فجأ ًة مع إفتقاره الشديد إلى الخبرة السياسية الداخلية
والخارجية ولعبات األمم اإلقليمية والعالمية لكونه
عسكرياً محترفاً لغاية تب ّوئه منصب ((آمر لواء))،،،،
63
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ولكنه بعد أن تحسس بعدد من المؤامرات التي حيكت
ضده بعد إنقضاء شهرين فقط على الثورة فأنه أمسى
مُج َبراً على اإلستناد على قاعدة شعبية تؤازره وتسند
نظامه ،ولم يكن هناك من األحزاب الثورية سوى
الحزبين الشيوعي والديمقراطي الكردستاني من يدعمه
في الشارع العراقي ،ولذلك فقد غازلهما كثيراً وباألخص
لـما وقفوا إلى جانبه بكل قوة وبأس في وأدهم لـ”حركة
العقيد الشواف” التي تُ َع ّد أعظم ما واجهه من مخاطر
حتى ذلك الوقت ،،،،ولكنه وفور معرفته بحقائق ما
جرى في “كركوك” فقد إنقلب عليهم وإعتقل العديد من
قادتهم وأحالهم أمام القضاء وبسرعة.
أنـا -:ولكن بعد تعرّ ض “عبدالكريم قاسم” إلى
محاولة إغتيال مساء يوم ( )7/10/1959فقد عاد إلى
مغازلة الشيوعيين مرة أخرى ،في حين لم تكن دماء
ّ
َ
ض على قتلهم
ضحايا “كركوك” قد جفت بع ُد ،ولم ينق ِ
وسحلهم والتمثيل بجثامينهم سوى أقل من ( )3أشهر.
اللواء نايف -:صحيح ذلك ،ولكن لو وضعنا أنفسنا
ّ
محل ((الزعيم)) فمن المسلّم به أن ينظر إلى محاولة
وكرسي
إغتياله بمثابة خطوة ربما أخطر بكثير نحوه
ّ
حكمه حتى من “حركة الشواف” الخطيرة ،فلم يستهدف
البعثيون هذه المرة نظامه فحسب بل حاولوا قتله وسط
الشارع ،ولذلك فأنني أرى من الطبيعي أن يعود إلى من
كان يؤازره وسط المجتمع العراقي الذي بدأ ((الزعيم))
يتحسس أن فئات عديدة منه قد باتت تكرهه أو تتضادد
ُرض إلى جانبه ،،،ولكنه -
حياله أو ال تقف بشكل م ٍ
والحق يُقال -فإنه لم َي ُع ْد إلى مسايرة الشيوعيين وتابعيهم
بالقوة نفسها التي كـان عليها قبل أحداث “كركوك” ،بل
أمسى يقدم من وراء الكواليس على خطوات تتعاكس
معهم وتحول دون ّ
تمكنهم من العودة إلى سيطرتهم
السابقة على العراق ،وفوق ذلك فقد أبعد ((األكراد))
والمناوئين منهم على وجه الخصوص بعد أن أعلن
“مال مصطفى البارزاني” عصيانه المسلّح حيال الدولة
أواخر عام ( )1960ولم يعد يثق بهم كثيراً كما في سابق
عهده ،معتبراً إياهم بمثابة ((خنجر في ظهر العراق))
منذ تأسيس دولته الحديثة ولغاية ذلك اليوم ،نادماً من
أعماقه على دعوة “مال مصطفى” للعودة من “موسكو”
إلى “العراق” َ
وكـيْل كل التقدير واإلحترام له وللذين
رجعوا معه معززين مكرّ مين ،واصفاً ذلك القرار بـ
((غلطة العمر ،وجريمة “كريم قاسم” التي ال تُغت َفر
بحق العراق)).
3حديث المرحوم “الدكتور ناجي أحمد حمدي
.3
دميرجي” -:في عاصمة المملكة األردنية الهاشمية حيث
كان المرحوم “اللواء الطبيب المتقاعد ناجي دميرجي”
ُ
طرحت هذا الموضوع للمناقشة ظهيرة يوم
مقيماً ،فقد
(الثالثاء13نيسان )2007بمسكنه في “حي الرابية”
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زكان تقرير خاص من وزارة الداخلية قد عُ ِر َ
ض
.
على ((الزعيم)) يزعم فيه “مدير أمن كركوك” كوني
((متآمراً)) ،،،ولذلك إستغرب “عبدالكريم قاسم” كثيراً
لوقوفي أمامه بتلك المالبس الشعبية في مكتبه الرسمي،
فأجلسني قبل أن أوضح له(( -:ص ّدقني يا سيدي ،ال
مؤامرة ،وال ضباط تركمان ،وال أسلحة ،وال قلعة،
وال هم يحزنون ،بل أن قائد الفرقة “الزعيم محمود”
ربما يكون محجوزاً بمكتبه يا سيادة الزعيم ،،،هذه كلها
َ
وددت التأكد فإتصل هاتفياً بكل
أكاذيب وإفتراءات ،وإذا
ً
من ورد إسمه أمامك ،وبإمكانك أن تبعث أشخاصا تثـق
بهم لزيارة مسكن أي منهم للتحقق من موقفه ووجوده
في البيت)).
حقبل كل شيء سارع “عبدالكريم قاسم”
.
لـمُهاتفة قائد القوة الجوية “الزعيم/العميد الطيار الركن
جالل األوقاتي” طالباً منه أن يجري أحد طياري “مطار
كركوك العسكري” (إستطالعاً بصرياً فورياً) فوق “قلعة
بناظريه عن مدى مصداقية أخبار تفيد
كركوك” ليتحقق
َ
بأن أناساً مسلّحين يطلقون نيران أسلحتهم نحو المدينة
وفي سمائها.
طبعد ذلك طلب إستحصال هات َفي العقيدَين
.
المتقاعدَين “مصطفى عبدالقادر بك ،ونورالدين صابر”
فوراً وأن يتحدث معهما شخصياً في مسكنيهما ،،،فتم
ذلك مع “أبي سعاد وأبي ياووز” خالل دقائق ،ولكن
حديثه معهما كان أشبه بمجرد سالم وإطمئنان على
أحوالهما ومن دون أن يذكر شيئاً عن جلوسي معه أو
يتطرّ ق لـ ((المؤامرة التركمانية)) المزعومة.
يوبعد أن أمرني بالمبيت في إحدى غرف
.
“نادي الضباط” كونه على مقربة من مبنى الوزارة ،فقد
طلب حضوري بمكتبه في ساعة متأخرة من الليل ،حيث
كان قد تأكـد من صحة كلما أوردته ظهيرة ذلك اليوم،
وأنه كلّف “العقيد عبدالرحمن محمد عارف  -آمر كتيبة
المدرعات التابعة للفرقة الثالثة في جلوالء” بالتوجه
فوراً إلعادة السيطرة على “كركوك” والقبض على كل
من كان سبباً في هذه المحنة.
2حديث المرحوم “اللواء الركن نايف
.2
حمودي” -:هذا الرجل المخضرم صاحب الذاكرة
العجيبة ،والذي تدرّ ج ضابطاً في صنف “الهندسة
العسكرية” بالجيش العراقي منذ أواسط الثالثينيات حتى
أضحى برتبة “لواء ركن” مطلع عام  ،1963وتواصل
بالمناصب التي كان آخرها “مدير الحسابات العسكرية
العامة” في عهد “الزعيم عبدالكريم قاسم” ،ثم أمسى
 بعد إحالته على التقاعد -رئيساً للجنة إعمار الشمالفي عهد الرئيس “عبدالرحمن محمد عارف” وقبل أن
يُ َعيَّن “متصرفاً /محافظاً لكركوك” خالل النصف الثاني
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من الستينيات ،،،،ولمـا ربطتني به عالقة مصاهرة
بعد إقتران إبنه “رافد” بإحدى أخوات زوجتي ،لذلك
ُ
كنت ألتقي معه كثيراً وأستأنس في تبادل مسيرة الجيش
وأحداث العراق المعاصر معه ،،،ففي مسكنه بـ”زيونة-
بغداد” مساء يوم (الجمعة 11كانون الثاني /يناير)1985
وحين إستذكرنا أحداث “مذبحة كركوك” فقد طرح على
مسامعي ما يأتي-:
ُ
((حضرت بمكتب “الزعيم عبدالكريم قاسم” بالساعة
ُ
السابعة من مساء يوم (15تموز )1959حيث كنت على
موعد محدد معه ألعرض أمام أنظاره  -بحكم منصبي-
الحسابات الختامية لوزارة الدفاع للربع الثاني من ذلك
العام ،حين وجدته منزعجاً بل ومرتبكاً قبل أن يطلب
مني الجلوس وإرجاء موضوعة الحسابات إلى موعد
الحق ،وقبل أن يدور الحديث اآلتي بيننا-:
الزعيم -:يبدو أن هناك مشكالت كبيرة في “كركوك”،
فقد وردتني تقارير متتابعة عن إعتصام عدد من الضباط
التركمان في “قلعة كركوك” وإعالنهم العصيان،،،،
ُ
تأكدت اليوم وبشخصي أن تلك المزاعم برُ مَّتها
ولكني
ليست سوى أكاذيب وإفتراءات.
أنـا -:يا سيديَ - ،
أنت سيّد العارفين -فالمعروف عن
ْ
تركمان العراق أنهم أناس وطنيون ومسالمون ،إذ لم
نسمع عنهم سوى التسامح واإللتزام بالقوانين ،ويستحيل
أن يقدموا على مثل هذه األمور.
الزعيم -:وهللا صحيح يا أبا فريد ،فطوال تأريخ
العراق ،وخصوصاً المُعاصر ،لم يقترفوا شيئاً من هذا
القبيل ،فعلى عكس جماعتنا العرب وكذلك األكراد في
ً
وفضال عن اآلثوريين المدنيين
عصياناتهم لمرات عديدة
ً
أو أولئك المنخرطون في قوات الليفي ،فإن أيـا من
التركمان لم يشارك ّ
قط في أية حركة مناوئة للدولة
العراقية ،ولم نعرف عن أصدقائنا وزمالئنا من ضباطهم
سوى الطيب وسم ّو األخالق والشجاعة واإللتزام
لخدمة الجيش والوطن ،وأن “حرب فلسطين” خير
شاهد على ذلك ،،،وواقع حالي اآلن أن ظنونـاً عميقة
ُ
بدأت تراودني منذ ظهيرة اليوم حتى في صحة مزاعم
الشيوعيين وسواهم عمّـا أوردوه عن وقائع األحداث
في “الموصل” ،وقد أستثني منها فقط ما يخص حقيقة
مؤامرة ذلك المقبور “عبدالوهاب الشواف” صبيحة يوم
( 8مارت)الماضي.
أنـا -:وماذا نويت أن تفعل يا سيادة الزعيم من أجل
“كركوك”؟؟؟
ُ
طلبت من “العقيد عبدالرحمن
الزعيم -:قبل ساعة
محمد عارف” أن يهيّئ كتيبة المدرعات التي يقودها
ليحركـها من “معسكر جلوالء” بأقصى سرعة ممكنة
نحو “كركوك” لفرض األمن هناك ،وسألحقها بأفواج
مشاة من الفرقة الثالثة ،ألن وحدات “كركوك” -
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أيام مذبحة كركوك  1959كما عش ُتـها
 القسم الثالث -تعريف “عبدالكريم قاسم” بالحقائق
منذ عقود وأنا أحاول في مناسبات مختلفة إستشفاف
الحقيقة عن كيفية عرض حقائق المجزرة أمام ناظرّي
«الزعيم عبدالكريم قاسم »،بحيث أبدل رأيه ومواقفه
حيال الشيوعيين وأتباعهم بشكل يعتبر مفاجئا ًتماماً،
فهناك أحاديث عديدة قد تكون متباينة بين بعضها البعض
على الرغم من أن ألوفا ًمن األحياء من جيلنا قد تعايش
مع ذلك الحدث الذي ال يمكن عدّه بعيدا ًبمنظار التأريخ.
ولـما إستشعرت ُبذلك وددت ُسردها ببعض التفصيل
ليكون القارئ الكريم والمتابع العزيز بالصورة الكافية
عنها ،والتي نستطيع تلخيصها بما يأتي:-
1حديث المرحوم الشهيد «عبدهللا عبدالرحمن»-:
.1
هذا الضابط المخضرم كان برتبة “عقيد” عام ()1959
متب ّوئاً منصب مدير اإلدارة بقيادة الفرقة الثانية ومقرها
في مدينة “كركوك” ،وقد تعايش مع األحداث العصيبة
التي خاضها التركمان في مدينتهم وسواها.
مساء يوم (الخميس15تموز )1965ولدى إنقضاء
( )6سنوات على مذبحة كركوك ،وبعد اإلنتهاء من
اإلحتفاء الشعبي بذكراها السنوية في حدائق نادي
اإلخاء التركماني في “العيواضية” ،كالعادة التي سرت
منذ مطلع الستينيات ،ووقتما ُ
كنت ضابطاً في الحرس
الجمهوري فقد جلسنا معاً بمكتب “أبي فاروق” حين
كان رئيساً مُنتخباً للهيأة اإلدارية للنادي ،فقد رجوتـه أن
يتكرّ م بتنويرنا عن حقائق دوره المسموع في تعريف
ً
خدمة
“الزعيم عبدالكريم قاسم” بأحداث تلكم المجزرة
للتأريخ ،فأجاب أمام أنظار وأسماع جمع من الشخصيات
التركمانية الذين تواجدوا بمكتبه ،أستذكر من بينهم
اآلن  -وعلى سبيل المثال ال الحصرًّ -
كال من “األستاذ
عبدالقادر سليمان ،الدكتور رضا محمود دميرجي ،السيد
سيد جالل سيد عزيز النقيب ،المهندس جمال خضر” ،قد
أستطيع إجماله بما يأتي-:
أقبل حوالي أسبوع من المجزرة وحالمـا تبيَّنَ
.
لنـا أن قائد الفرقة “داود سلمان الجنابي” سوف لن
يعود من “بغداد” إلى “كركوك” ألسباب لم نتعرّ ف
عليها ،فقد أصدر “عبدالكريم قاسم” أمراً بتكليف مدير
اإلدارة والميرة بمقر الفرقة “الزعيم/العميد محمود عبد
العربي اإلسالمي
* عميد ركن متقاعد -دكتوراه في التأريخ
ّ
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الرزاق” ليكون قائداً للفرقة بالوكالة ،وتحديداً من يوم (9
تموز )1959ولحين تعيين قائد جديد للفرقة ،وذلك بحكم
كونه صاحب أقدم رتبة بين الضباط ،وذلك في وقت كنا
نتهيّأ للدخول بأقصى درجات اإلنذار خالل أيام اإلحتفاء
ً
وفضال
بالذكرى األولى إلنقالب تموز تحسّ باً ألي طارئ
عن إنتشار إشاعات عديدة تشير إلى أحداث كبيرة قد
تفرض أوزارها على “كركوك” يوم (12تموز.)1959
ُ
عدت مساء يوم (14تموز )1959إلى
بكنت قد
.
مسكني على مقربة من معسكر “كركوك” الواقع قرب
المطار العسكري آلخذ قسطاً من الراحة بعد عناء طال
ُ
ُ
وفوجئت بوابل من
إنتبهت
حوالي ( )24ساعة ،حين
النيران الكثيفة التي تُطلَق من أسلحة رشاشة عمَّت معظم
ُ
طلبت إحضار سيارتي
أحياء مدينة “كركوك” ،ولمّـا
العسكرية سراعاً للوصول إلى مقر الفرقة فإن سائقها لم
يستطع الوصول إلى مسكني.
ُ
جهاتفت وكيل قائد الفرقة عن طريق الخط
.
العسكري الخاص فأوضح لي أنه ((ال يستطيع حراكاً
ونصحني بعدم الوصول إلى مقر الفرقة))!؟
دجاءني أحد الضباط الساكنين بجواري ليفاجئني
.
بأن هناك إشاعات تفيد بـ ((أنني أقود مؤامرة تركمانية
ضد الدولة يشترك فيها ضباط تركمان متقاعدون ،وهم
معتصمون جميعاً في “قلعة كركوك” فاتحين نيران
أسلحة فتاكة نحو المدينة))!!!؟؟؟؟
هوفوراً
ُ
قررت المخاطرة بالسفر إلى “بغداد”،
.
َّ
ُ
ُ
َ
َ
فإرتديت مالبس مدنية وتنـكرت بـ ((يشماغ)) كي ال
ُ
ُ
بلغت
وسرت مشياً على األقدام حتى
علي أحد،
يتعرف ّ
ُ
ُ
محطة القطار ،فإقتنيت بطاقة درجة ثالثة وجعلت نفسي
وكأني ((أص ّم وأبكم)) قبل أن ينطلق القطار بعدد
ضئيل من الركاب في موعده المحدد بالساعة 9/نحو
العاصمة.
ُ
ووحالمـا وصلت “بغداد” صباح اليوم التالي
.
ُ
إنطلقت بسيارة أجرة إلى وزارة الدفاع
(15تموز)
بالمالبس ذاتها ،وبعد إطالع اإلستعالمات على هويتي
ورتبتي ومدى إصراري على ضرورة مثولي أمام
((الزعيم األوحد)) ألمر ذي أهمية خاصة يجب إطالع
سيادته عليها شخصياً من دون سواه ،فقد أوصلوني إلى
سكرتيره الشخصي “الرئيس أول/الرائد الركن جاسم
العزاوي”.
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