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Editör’den

Davutoğlu’ndan Fuzûlî İçin
Bir Mezar İstiyoruz
Irak eski Başbakanı ve şimdiki Irakıye İttifakının lideri Eyad Allavi, 5-6 Mart 2012 tarihlerinde iki günlük ziyaret için Türkiye’ye geldi ve
resmî makamlarla görüşmeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkünde Allavi ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin
Irak’a ilişkin temel dış politika önceliklerine
vurgu yaptı. Irak’ın birliği, beraberliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün geleceğe taşınmasına Türkiye’nin verdiği önem üzerinde durdu.
Bu çerçevede son dönemin temel yaklaşımı olan
Irak halkının bütün kesimlerini eşit yakınlıkta
olunduğu mesajını iletti.
Allavi de, bölgede istikrarı destekleyen ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini, Irak halkının
Türkiye’ye yönelik muhabbet ve sevgisinin siyaset ve mezhepler üstü bir nitelik arz ettiğini, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin oynadığı
yapıcı rolün önemini koruduğunu ifade etti.
Hatırlanacağı üzere Allavi, ABD tarafından
2004’te oluşturulan Geçici Yönetim Konseyi’nin
başbakanı olarak görev yapmıştı.
Daha sonra Irak Ulusal Listesi ile 2005’teki
seçimlere katılan Allavi 275 sandalyeli Irak
Parlamentosunda 25 milletvekili elde ederek
dördüncü sıradan Irak Parlamentosuna girmişti.
Özellikle ABD’nin desteklediği bilinen Allavi,
2005’teki seçimlerde beklenen başarıyı gösteremedi. 2009’daki yerel seçimlerde de düşük bir
performans sergiledi.
Ancak Eyad Allavi’nin liderliğindeki listenin
Irak’ın hemen her bölgesinden sandalye kazanması dikkat çekti.
Yerel seçimlerindeki bu durum 2010 Irak Parlamentosu seçimleri için Eyad Allavi’yi yeni bir
siyasal akım oluşturmaya doğru sürükleyerek,
Irak’ın her vilayetinde etkili olabilecek etnik,
dinî ve mezhebî dağılıma sahip olması planlanan
liste oluşturmaya çalışıldı. Nitekim 2010 seçim2
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leri öncesinde Sünni grupların ağırlığı olmasına
rağmen, bütün kesimlerin bir araya getirilmeye
çalışıldığı Irakıye Listesi oluşturuldu.
Bu liste içerisinde Irak Türkmen Cephesi de
yer aldı. Ilımlı, liberal ve laik bir anlayışa sahip
olan Allavi, batılı ülkeler ve ABD nezdinde de
olumlu görüldü.
Bu arada Türkiye de Allavi’ye sempati duymuş ve onun Irak içinde birleştirici, kucaklayıcı
politikasını takdirle izlemişti. Zira Türkiye’nin
Irak’a ilişkin dış politikası etnik, dinî ve mezhebî
farklılıkların gözetilmemesi üzerine oturtulmuştu. Bundan dolayı Türkiye ile Irakıye arasında
yakın ilişkiler de kurulmuştu.
Bu kucaklayıcı ve birleştirici yaklaşım ile
Irakıye Listesi 7 Mart 2010 seçimlerde 91 milletvekili elde ederek seçimden birinci parti olarak
çıktı. Aslen Şii olmasına rağmen Eyad Allavi’nin
Sünni gruplarla da çok yakın ilişkileri olmasının
başarısında payı olduğu şüphesizdir.
Eyad Allavi’nin başındaki listenin birinci
çıkmasına rağmen hükümet kurma yetkisi kendisine verilmedi. Yaklaşık 9 ay süren hükümet
pazarlıklarının ardından seçimlere ayrı listelerle
katılan Şii grupların yeniden birleşmesi ve Irakıye Listesi’nin ardından 89 milletvekili ile ikinci
parti olarak çıkan Nuri el-Maliki liderliğindeki
Kanun Devleti Koalisyonu tarafından hükümet
kuruldu.
Ne var ki hükümetin kurulması Irak’taki sorunlara çözüm olmadı. Allavi ve grubu her ne
kadar hükümet içerisinde yer alsa bile hükümet
içi muhalefet olarak kaldı. Buraya kadar görülen manzara, Irak’ta yapılan seçim sonuçlarının,
gerçek siyasî uygulamalara etki yapmadığını
göstermektedir.
Başka bir açıdan bakalım: Nuri el-Maliki 89
yerine 79 milletvekili çıkarsaydı; Allavi de parlamentoda 91 yerine 101 sandalye kazanmış ol-
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Editör’den

saydı durum değişir miydi? Bu soruya “evet” yanıtını verecek kadar kendinden emin olan kimse
varsa beri gelsin.
Bunun gibi Kürt İttifakının sonrası elde ettiği
kazanımlar sandıktan mı çıkmıştı? Yoksa Kürtlere sağlanan imtiyaz, uluslararası politik güç
dengelerinin bir hediyesi mi idi? Sayıları Şiilerin
veya Sünnilerin yarısı kadar olmayan Kürtlerin
saltanatı veya Talabani’nin Cumhurbaşkanlığı
tahtına oturması, gücünü hangi siyasî tabandan
alıyor? Yoksa bunlar politika dünyasında görülmeyen bir zorbalık sonucu mudur?
Irak’ta nüfusları % 80’i aşan Arap halkını ikiye bölen uluslararası politika cambazları, Arapların etnik kimliğini rafa kaldırmışlardır. Bu bakımdan Irak’ta topluluklardan Şiiler, Sünniler ve
Kürtler diye söz edilmektedirler.
Türkiye ise her ne kadar Irak’ta herkese eşit mesafedeyiz dese bile, bu durum öteki taraflarda anlaşılmamaktadır. Bu bakımdan
Türkiye’nin eşit mesafe politikası, inandırıcı olmadı. Nitekim durum giderek değişik mecraya
sürüklendi ve rüzgâr düşünüldüğü gibi esmedi.
Komşularla samimî olarak sıfır sorun derken,
gidişat Türkiye’nin istediği gibi sonuçlanmadı. Türkiye’nin İran, Irak ve Suriye ile olan iyi
münasebetleri, yerini sertleşmeye ve zıtlaşmaya
bıraktı.

Türkmenlerin birçok beklentisi gerçekleşmiyor, yığılan sorunlar çözüme kavuşturulmuyor.
Bunların başında Türkmenlerin ellerinden alınan
arazi ve gayrimenkul mülkiyetleri konusunda
yaşanan sıkıntılar yer alıyor. Bu hususta hâlâ
olumlu sonuçlar alınmış değildir. Nitekim kısa
bir süre önce, artık isyan edecek duruma gelen
mazlum ve mağdur Tisin halkının feryatlarına
kulak asan olmuyor. İlk başta Irakıye listesinde
yer alan Arap yetkililerinin bu sorunlara karşı
duyarsız kaldıkları anlaşılıyor.
Türkmen halkının yaşadığı ikinci önemli sorun, eğitim konusunda çıkan kararların uygulamaya konulmamasıdır. Bu hususta olumlu sinyallerin alındığını da dile kimse de yok.
Yüksek okul bitiren binlerce Türkmen genci,
her nedense devlet işlerinde tayin edilmiyor. Sadece Telafer ve Musul yöresinde 50 binin üstünde fakülte mezunu Türkmen genci, ülkede üvey
evlat muamelesi görüyor. Hiç kimse bunların
durumunu gündeme taşımıyor.
Kerkük’te bulunan Kale ve Kışla gibi tarihî
yapıların restorasyonu ile ilgilenen bir yetkili
yok. Türkiye’nin TİKA olarak bilinen Kalkınma
Ajansı, Osmanlı coğrafyasında bulunan eserleri
restore ederken, nedense Kerkük’e karşı hareketsiz kalıyor.

Allavi ve Irakıye listesinin Türkiye tarafından destek görmesi, el-Maliki grubunu Türkiye
karşıtı politika izlemeye sevk etti.

Türk edebiyatının baş tacı olan ve bütün bir
Türk dünyasının sahiplendiği Fuzûlî’nin mezarı
hâlâ yapılmadı. Fuzûlî’nin mezarını yapmak işi
de en çok Türkiye’ye yakışır diye düşünüyoruz.

Bu yüzden Irak’ta yoğun nüfusa sahip Şii kesimden İran-Maliki ve Suriye bloğu oluştu. Türkiye ABD-Allavi-Barzani safında kaldı. Oysa
Türkiye Irak’taki Şii kesime karşıymış gibi bir
tavır içinde görülmemeliydi. Ayrıca Türkmenlerin de içinde Şii kesimin varlığı unutulmamalı
idi.

Bu hususta Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet
Davutoğlu’na da sesimizi duyurmak istiyoruz.
Cengiz Dağcı’nın Kırım’da gömülmesi için büyük bir duyarlılık gösterdi. Bu soylu davranıştan
dolayı kendisini yürekten alkışladık. Peki, Davutoğlu bütün Türk dünyasının gönlünü çıra gibi
yakan ve:

Diğer yandan Irakıye içinde yer alan Irak
Türkmen Cephesinin de, durumdan memnun
olmadığı anlaşılmaktadır. Allavi’nin Türkiye
ziyareti sırasında, Irakıye Listesi içerisinde olan
hiçbir Türkmen milletvekiline yer verilmemesi
de ne anlama geliyor. Dost ve müttefik olarak
kabul edilen Irakıye listesindeki üyelerin, haksızlığa maruz kalan Türkmenlere destek vermek
bir yana, köstek bile oldukları gelen haberler
arasındadır.
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Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâ gayrı
ve böyle devam eden Fuzûlî’ye de bir mezar tedarik edemez mi?
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP
mnakip@yahoo.com

Irak Ve Suriye Türkmenleri:
İki Halk Ortak Kader
Şaşırtıcı Benzeşme
Irak Türkmenleri olarak zaman zaman özeleştiride bulunarak kendimizi iyi tanıtamadığımızı,
mağduriyetimize kimsenin kulak asmadığını ya
da Anavatan Türkiye’nin meselemize yeteri kadar
eğilmediğinden şikâyetçi oluruz. Bu, anavatanı
olup, aşka ülkelerde azınlık pozisyonunda olan
halklar için geçerlidir. Yoksa devleti olmayan bazı
bölge halkları, çok rahatlıkla Müslüman olmayan,
hatta bir zamanlar Müslümanlarla savaşmış doğu
ve/veya batı bloku ülkelerine başvurarak kendi işlerini rayına koyabilmektedirler.
Kendisini en az Irak Türkü kadar tanıtamayan,
bir asırdır mağduriyetini kimseye duyuramayan ve
Anavatan Türkiye’nin meselesine hiç eğilmediği çeşitli mahfillerde dile getiren önemli bir soydaş topluluğumuz Suriye Türkmenleridir. Bugün Suriye’de
Bayır-Bucak ve Beydilli gibi Oğuz Boylarına mensup en az iki milyon Türkmen yaşamaktadır. Bu
Türkmenler Selçukluların ve Osmanlıların o topraklardaki mirasçılarıdır. Bu topluluk hiçbir zaman
kendisini Anavatan Türkiye’den uzak görmemiştir.
Ancak Anadolu’dan koptuktan sonra bu topluluğa

hiç bir hak ve hukuk verilmediği için seslerini duyuramamışlardır. Bu uzun süre içerisinde tertemiz
Anadolu Türkçelerini, Selçuklu ve Osmanlıdan miras aldıkları kültürlerini koruyabilmişlerdir. Bunun
yanı sıra Golan, Lübnan ve Ürdün Türkmenlerine
de ağabeylik etmişler, dertleriyle dertlenmiş ve dar
günlerinde yanlarında olmuşlardır.
Bir asra yaklaşan yalnızlıkları içerisinde örgütlenemedikleri gibi birbirlerinden kopuk ve bağlantısız olarak yaşamışlardır. Lazkiye, Humus, Hama,
İdlip ve Halep gibi Suriye’nin önemli şehirlerinde
yaşayan bu Türkmenler geçen yıl baş gösteren direniş hareketinde birbirlerinden doğru dürüst haberleri olmamıştır. Ayaklanmanın ilk mimarları arasında Türkmenler de olmuştur. Bunların içerisinde
tutuklananların çoğu hâlâ Suriye hapishanelerinde
işkence görmektedir. Kaçıp kurtulanlar da soluğu
Anavatan Türkiye’de almaktadır. Bugün yüzlerce
Türkmen İskenderun’da ve İstanbul’da kıt-kanaat
bir hayat sürerek davalarına sahip çıkmaya çalışmaktadırlar. Suriye’nin birlik ve beraberliğini düşünerek etnik kimliklerini yakın tarihe kadar ikinci
plana itmişlerdir. Bunun neticesinde şu anda da
Suriye’deki ayaklanmaya ışık tutan Türk, Arap
ve batı medyası Türkmenleri ya görememekte ya
da görmezlikten gelmektedir. Ayrıca İstanbul’da
Türkiye’nin misafiri olan Suriye muhalefeti de
Türkmenlerini şu ana kadar kabul etmiş değildir.
Irak Türkmenlerinin 1990 yıllardaki durumu
ile Suriyeli soydaşlarımızın bugünkü durumu ne
kadar benzeşiyor?
Elimizi Çabuk Tutalım
Geçen aylarda Irak Başbakanı Maliki’nin Suriye yönetimine açık destek verdiği halde, Kuzey Irak
Yerel Yönetim Başkanı Mesut Barzani’nin çağrısı
üzerine Erbil’de toplanan, Suriye rejimine muhalif
Kürtler hem seslerini dünyaya duyurabildiler, hem
de destek ve ciddi yardımlar elde ettiler. Şu anda
merkezi İstanbul’da bulunan Suriye muhaliflerinin
Milli Meclisi’nde Abdulbasıt Siyda isminde bir
Kürt ve Abdulahad Stifo isminde bir Süryani zaten
bulunuyor. Türkmenlerden bir kişinin olmaması
ciddi bir eksikliktir. Bu da Suriyeli Türkmenlerin
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Türkmeneli’nden Türk’ün Dilinden
Mahir NAKİP

mnakip@yahoo.com

Esed yönetimine karşı direnişlerinde artık kendi
isimleriyle direnmelerine ve Türkiye’deki muhalefet grubuna dâhil olmaları kaçınılmazdır.
Suriye’de Esed rejimine karşı direnenlerin ve
şehit düşenlerin içerisinde ciddi sayıda Türkmen
bulunmaktadır. Hatta Humus’teki direnişin sembolü olan ama bugün maalesef bir hayalet şehir
haline gelen Bab Amr Semti’nde şehit düşenlerin
önemli bir kısmı Türkmen’dir. Diğer bölgelerdeki
direnişlerde de Türkmenlerin küçümsenmeyecek
katkıları var. Bu sessiz ama bir o kadar Suriye birliğinden yana olan bu kitlenin hak ettiği yeri alması elzemdir. Sanırım muhalefetin başında bulunan
Burhan Galyon gibi aklı başındaki kişilerin bu kadar demokratik ve sorumlu düşünen Türkmen kitlesini muhalefetin bünyesine katmak isteyecektir.
Irak Türkmenleri Yardımcı Olabilir mi?
Irak Türkmenleri çok ciddi siyasi badireler atlatarak bugünkü noktaya geldiler. Aslında ömür törpüsü bu yıllar fena bir sonuç doğurmadı. Bugün her
ne kadar kendi durumumuzdan çok memnun değilsek de elde ettiğimiz başarı ve müktesebat azımsanamaz. En azından Türkmen siyaseti kurumlaşabilmiştir. Partilerimiz, vakıflar ve dernekler gibi sivil
kuruluşlarımız, gazete, dergi, WEB sitesi ve medya
kanallarımız belli bir olgunluğa gelmiştir.
Bu kurum ve kuruluşlarımız bütün imkânlarını
cömertçe Suriyeli soydaşlarımız için seferber
etmelidir. Türkmeneli TV’de gereken Suriyeli
Türkmenlerin haberlerine yer verilmeli, WEB sitelerimiz bu davaya ayrı bir yer ayırmalı, kalem
erbabımız Arapça ve Türkçe bu mazlum topluluğu
tanıtmaya çalışmalı, Türkiye’de okuyan öğrencilerimiz Suriyeli Türkmen öğrencilerle ortak işbirliğine gitmeleri gerekmektedir.
Anavatan Türkiye’ye Düşenler
Türkiye, önemli ve cesur bir risk alarak Suriye muhalefetine ev sahipliği yapmaktadır. Bir zamanlar Irak’ın muhalefetini de bu ölçüde olmasa
da kucaklayan Türkiye elbette soydaşlarını sahipsiz bırakmayacaktır. Ancak, Türkiye’nin bölgede
ve özellikle de Ortadoğu’da sahip olduğu gücü
ve misyonu göz önüne alırsak, taraflı bir şekilde
davranması beklenemez. Bu Türkiye’nin kucaklayıcı politikasına ters düştüğü gibi büyüklüğüne
de yakışmaz. Türkiye’nin imkân sağlaması, fırsat
vermesi, gereken desteği esirgememesi yeterli olacaktır. Türkiye hükümetiyle ve bürokrasisi ile bunu
yapmaya muktedir olduğu kadar niyetli olduğu da
açıktır. Gelecek güzel şeyler vadediyor…
Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için olmalıyız.
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Hüzündeyim Koçak’ım
Şahadetinin 32. Yıl Dönümü
Münasebetiyle Lider Necdet Koçak’ın
ve Arkadaşlarının Ruhlarına İthaf...

Anarım yaşadıkça unutmadım unutmam
Aynı şevk aynı özlem içindeyim Koçak’ım
Bakidir benim ahdim başka bir yolu tutmam
Bu nefes var oldukça izindeyim Koçak’ım
Aramızdan gideli otuz iki yıl oldu
Ne adın unutuldu ne de o yerin doldu
Böylesine şahadet ne oldu ne duyuldu
Çözemedim ben bunun gizindeyim Koçak’ım
“Bu dava hor” demiştin değişmedi değişmez
“Bu dava öksüz” doğru başka bir söz pekişmez
“Bu dava büyük” evet normal insan erişmez
Bugün ben bu gerçeğin özündeyim Koçak’ım
Ve “Ağaç budandıkça güverir” öyle derdin
Ölümün eşiğinde nur saçtın öğüt verdin
Ölüm şerbetin içtin yüceldin göğe erdin
Ben sensiz mevsimlerin güzündeyim Koçak’ım
Kenetlenin demiştin fırtınaya dayanın
Doğrularla yol alın ayık olun uyanın  
Sadıktın sen davanda yoktu aksi beyanın
Sayende bu davanın düzündeyim Koçak’ım
Sen Ata Hayrullah’ın halefi gururuydun
Kerkük’ümün yıldızı Türkmen’imin nuruydun
Bayraktar’ın lideri övüncü onuruydun
Sen gideli yastayım hüzündeyim Koçak’ım
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KDP-KYB İlişkileri, Bölgedeki
Değişiklikler ve Gelişmeler
Ortadoğu coğrafyasında halk ayaklamaları yaşanırken Irak’ta yaşanan siyasi tıkanıklık ve Kürt yönetimindeki kabine değişikliklerini dikkate almak
gerekmektedir. Kuzey Irak Kürt yönetimi, Irak’taki
tüm gelişmelere rağmen Kürdistan Demokratik
Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği
(KYB) arasında 2005 yılında imzalanan “stratejik
ortaklık” anlaşması çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
Bütün bu gelişmelerle birlikte ABD’nin, Irak’taki
askerlerini Aralık 2011’de çekmesi ve ardından da
Başbakan Nuri Maliki’nin, Irak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Tarık El-Haşimi hakkında yurtdışına çıkma yasağı ve tutuklama kararı çıkartması, ülkedeki
siyasi anlaşmazlığı daha net bir şekilde ortaya koymuştur. 2009 yılında Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin
altıncı hükümetini kuran Berham Ahmet Salih’in
ikili anlaşma gereği (KDP-KYB) istifasından sonra
KDP’nin başkan yardımcısı ve Mesut Barzani’nin
yeğeni Neçirvan Barzani yeni kabineyi kurma görevini almıştır. Bu noktada muhalefetin nasıl bir tavır
alacağı, Kuzey Irak’taki yeni hükümetin kurulma
sürecinin siyasi krize dönüşüp dönüşmeyeceği ve
yeni hükümetin Türkiye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerle ilgili nasıl bir siyasi yol haritası
izleyeceği yeni dönemde cevap aranacak önemli sorulardır. Ayrıca Kerkük sorunu gibi Bağdat ile pek
çok sorun yaşayan Erbil’in nasıl bir tavır takınacağı
bu yazıda analiz edilmeye çalışılacaktır.
KDP-KYB Stratejik İşbirliği
Kuzey Irak Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi
(KDP) ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)
arasındaki liderlik mücadelesi ve Habur sınır kapısından elde edilen gelir kaynaklarının paylaşımı
sorunu sebebiyle 1994 yılında her iki Kürt partisi
arasında çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmaların
sonucunda ABD ve Türkiye’nin girişimleriyle 1998
yılının Eylül ayında “Washington Anlaşması” imzalanmış ve Kuzey Irak’ta iki başlı bir yönetim sistemine geçilmiştir. Üç vilayetli Kuzey Irak yönetimi
Barzani ve Talabani liderliğindeki partiler arasında
ikiye bölünmüş, Süleymaniye ili KYB’ye, Erbil ve
*Bilgesam Ortadoğu Uzmanı
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Dohuk illeri ise KDP’nin yönetiminde kalmıştır. Bu
bölünmüşlük oldukça katı bir şekilde uygulanmaktaydı. Hatta KDP ve KYB üyeleri kendi kontrollerinde olmayan bölgelere geçememekteydi. Ancak
Irak’ın işgaliyle birlikte bölgede dengeler değişmiş
ve bu iki Kürt partisi arasındaki çatışma “stratejik
ortaklık”a dönüşmüştür. Zira KDP-KYB arasındaki
söz konusu silahlı çatışmanın aynı şekilde devam
etmesi, Iraklı Kürtlerin bölgesel çıkarları bakımından siyasi intihar olabilirdi. Bu sebeple Talabani
ve Barzani, Saddam sonrası Irak’taki yönetim değişikliği ve gelişmeleri Kürtlerin lehine dönüştürmek amacıyla, Kuzey Irak’taki iki idareli yönetimi
2005 yılında birleştirme kararı aldılar. KDP-KYB
arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının
temel noktaları şunlardır;
1. Her iki parti genelde Irak’ta, özelde de Kuzey
Irak’taki tüm seçimlere tek liste halinde katılacaktır.
2. Yapılan anlaşma gereği Kuzey Irak Kürt
Yönetimi’ndeki herhangi bir görev dağılımı her
iki parti (KDP-KYB) arasında paylaşılacak ve hem
Erbil’de hem de Bağdat’ta iki parti birbirlerinin
adaylarını destekleyecektir. Bununla birlikte, her
iki Kürt partisi kuzey Irak seçimlerini kazandıktan sonra hükümet başkanlığını ikişer sene süreyle
dönüşümlü olarak gerçekleştirecektir. İstisnai durumlarda her iki parti arasında varılan anlaşmayla
görev süresinin dört yıla yükseltilmesine imkan tanınmıştır. 2005 yılında kuzey Irak Başbakanı Neçirvan Barzani’nin görev süresi dolduktan sonra Irak
Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani’nin
isteği üzerine görevine devam etmesi bu duruma
örnek olarak verilebilir.
KDP-KYB arasındaki stratejik ortaklık anlaşması değerlendirildiğinde, Irak işgali ile birlikte
ülkenin dinamiklerinin değiştiği görülecektir. İki
büyük Kürt partisinin güç mücadelesi göz önüne
alındığında bölgede iki başlı bir sistemin varlığı
sebebiyle Irak anayasasındaki Kürt dili resmiyet
kazanmayabilir ve Irak’ın federal bir yapıya kavuşması kabul edilmeyebilirdi. Bu nedenle KDP ve
KYB’nin işbirliği süreci Iraklı Kürtlerin geleceği
açısından oldukça önemli bir gelişme olmuştur.
Öte yandan her iki tarafın parti olarak kazanımlarının olduğu görülmektedir. Bu kazanımlar şu şe-
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kilde ifade edilebilir;
- KDP-KYB’nin stratejik ortaklığı Talabani ve Barzani arasındaki liderlik mücadelesini de
çözmüş görünmektedir. Ayrıca KYB lideri Celal
Talabani’nin Irak Cumhurbaşkanı olmasının KDP
tarafından desteklenmesinin, Talabani ve partisine
yönelik önemli bir stratejik taktik olduğu da söylenebilir. Bu açıdan Talabani Irak Cumhurbaşkanı
olurken, Barzani’nin Kuzey Irak Kürt Yönetimi
Başkanı olmasının iki önemli sonucu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Talabani’nin Cumhurbaşkanı olması, hem partisinin hem de kendisinin
kuzey Irak’taki etkisinin eskiye nazaran azaldığını
düşündürmüştür. Çünkü Kürt kamuoyunda Talabani, artık sadece Kürtlerin değil tüm Irak’ın lideri olarak algılanmaya başlamıştır. Buna karşılık
Barzani, Irak’taki Kürtlerle beraber tüm Kürtlerin
lideri olarak ön plana çıkmıştır. Şu hususu da ifade
etmekte fayda vardır ki Talabani’nin ilk Kürt cumhurbaşkanı olması Irak’ta ve bölgedeki tüm Kürtler tarafından olumlu karşılanmıştır. Ancak kuzey
Irak’ta ve özellikle de kendi partisinde etkisinin
azalmaya başladığını da söylemek mümkündür. Bu
nedenle Talabani’nin cumhurbaşkanı olmasının ardından parti içindeki bölünmelerin baş göstermesi
bu tespiti doğrulamaktadır.
- Kuzey Irak’taki tüm muhalefet partileri güçlenmiştir. Bunun temel sebebinin KDP-KYB’nin
çekişmesinin yarattığı otorite boşluğu olduğu düşünülebilir. KDP ve KYB’nin bu noktada çatışmayı
devam ettirmesi stratejik bir hata olabilirdi. Ayrıca
1991 yılından beri iyi veya kötü üç vilayetli (Erbil,
Süleymaniye ve Dohuk) de facto bir bölge oluşturan bu iki parti, aralarındaki rekabet sebebiyle elde
edilen yapıyı kaybedebilirlerdi. Dolayısıyla ne Talabani ne de Barzani bu riski göze alamadıklarından
dolayı böylesi bir anlaşmaya gitmek durumunda
kalmışlardır. Bunun yanında da bölgesel ve uluslararası güçlerin de stratejik ortaklık anlaşmasında
payı oldukça yüksektir.
Neçirvan Barzani’nin Hükümet
Kurma Arayışı ve Gelişmeler
Kuzey Irak Kürt yönetiminin altıncı hükümetini
kuran KYB’li Berham Ahmet Salih’in iki yıllık görev süresinin dolmasının ardından hükümet kurma
sırası yeniden KDP Başkan yardımcısı Neçirvan
Barzani’ye gelmiştir. Berham Salih, 2 Şubat 2012
tarihinde Kuzey Irak Kürt yönetimindeki Başbakanlık görevinden istifasını Kürt Yönetimi Başkanı
Mesut Barzani’ye sunmuştur. (2) Böylece Neçirvan
Barzani, kuzey Irak Kürt yönetiminin yedinci hükümetini kurmak amacıyla muhalefet gruplarıyla
görüşmelere başlamıştır. Ancak Barzani’nin görüşmelerinin ardından muhalefet grubunun kurulacak
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yeni hükümete katılmayacaklarını açıklaması bölgedeki siyasi süreç açısından oldukça önemli bir
gelişme olmuştur. Muhalefetin Kuzey Irak yönetimine katılmaması, kendi parti tabanları açısından
ciddi bir taraftar kaybı anlamına gelebilir. Muhalefetin Goran hareketine verdiği destek KDP-KYB
yönetimini sıkıntıya sokmaktadır. Arap ülkelerinde
olduğu gibi artık kuzey Irak’taki Kürtler üzerinde de hâkimiyet kurmak zorlaşmaktadır. Özellikle 17 Şubat 2010 tarihinde Süleymaniye’de Saray
Meydanı’ndaki halk gösterileri, bölge yönetimini
birçok konuda reform yapmaya zorlaşmıştır.(3) Bu
sebeple bölgenin KDP-KYB tekelinden kurtulmasının tek yolunun güçlü bir muhalefetten geçtiğini
düşünen kuzey Irak kamuoyu, eğer destek verdiği
muhalefet kurulacak olan hükümette aktif olarak
yer almazsa seçimlere katılımı oldukça düşürebilir
ve çok ciddi oy kayıplarına sebep olabilir.
Bütün bu gelişmeler ışığında Kuzey Irak Kürt
yönetimi değerlendirildiğinde, ABD’nin Irak’tan
askerini çekmesi ve Bağdat yönetiminde var olan
hükümet kriz yaşarken, kuzey Irak’ta da yeni hükümet kurma çabaları bölgede önemli gelişmeleri
beraberinde getirebilir. Özellikle Maliki’nin, Sünni
Arap politikacılara yönelik terör örgütlerine verdiği
destek suçlamalara ilişkin çıkardığı tutuklama kararı
olayı, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara eklenen
yeni bir sorun haline gelmiştir. Dikkat edilirse, Irak
hükümeti yaşadığı siyasi depremle boğuşurken, kuzey Irak yönetiminin kabine değişikliğine gitmesi,
Kürt bölgesi dışındaki tüm siyasi anlaşmazlıkların
kendilerini fazla etkilemediğini aksine fayda sağladığını göstermektedir. Dolayısıyla kuzeydeki Kürt
yönetiminin hem Irak’ta hem de bölgedeki ulusal
çıkarlarını korumak için, artık kendi aralarındaki ve
bölgedeki birçok politik anlaşmazlığın üstesinden
gelebilecek bir konuma geldiği mesajını vermektedirler. Bu durum bölgedeki Kürt kamuoyunu rahatlatmak bakımından etkilidir.
Bağdat-Erbil Koridoru
ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesiyle beraber
yaşanan siyasi kriz sonrası, Bağdat-Erbil hattında da pek çok siyasi gelişme yaşanmıştır. 28 Kasım 2011 tarihinde parlamento binasında bomba
yüklü bir aracın patlaması sonucunda Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, Sünni Arap Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Tarık El-Haşimi’yi sorumlu tutmuştur.
Daha sonra Maliki, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından 20 Aralık 2011 tarihinde Haşimi
hakkında ilk önce yurtdışına çıkma yasağı ve sonrasında tutuklama kararı çıkarmıştı. Bununla birlikte Haşimi, Maliki’nin çıkardığı kararlardan dolayı
Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Kürt Yönetimi
Başkanı Mesut Barzani’nin konuğu olarak kuzey
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Irak’ın Süleymaniye kentine sığınmıştır.(4) Söz
konusu olayın yargıya intikal etmesi ve Yüksek
Yargı Mahkemesi’nin de Kuzey Irak yönetiminden
Haşimi’nin, iadesini talep etmiştir. Bunun üzerine,
her iki taraf arasında bu kez Tarık El-Haşimi krizi
damgasını vurmuştur.
Kuzey Irak yönetiminin Haşimi olayında sergilediği tutumun sebepleri şu şekilde sıralanabilir:
- Kürt yönetimi, 2003 yılından beri birçok konuda Sünni Araplarla ve siyasileriyle anlaşamaz hale
gelmiştir. Sünni Araplarla Kürtler arasında Musul,
Selahattin ve Diyale bölgelerinde ciddi sorunlar
(Arapların arazilerine Kürtler tarafından el konulması sorunu gibi) yaşanmaktadır. Bilhassa bu illerde
Sünni vatandaşları terörist suçlamalarıyla tutuklatıp
kuzey Irak’taki (Süleymaniye ve Akra) hapishanelere götürülmesi, ister istemez Sünni Arapları kızdırmıştır. Hatta Arapların Erbil ve Süleymaniye’ye
girişlerinde bile zorluk çıkartılmaktadır. Bu nedenle
Kürt yönetimi Tarık El-Haşimi’ye kapılarını açmasının temelinde iki etken vardır. Bunlardan birincisi, Haşimi’ye karşı koruyucu bir rol üstlenerek,
Kürt ve Sünni Arap siyasetçilerle işbirliği yapıp
Sünni Arap kamuoyunda işgalden beri oluşturdukları imajı değiştirmek istemektedirler. Bir diğeri ise,
ABD askerilerinin çekilmesinden sonra Irak’taki siyasi denklemde Maliki hükümeti ile anlaşamadıkları konularda Sünniler üzerinden yeni bir stratejik
baskı oluşturabilmek olduğu söylenebilir.
- Kürt yönetimi, Haşimi meselesiyle beraber
Maliki hükümetine, Irak’ın siyasi sürecinde eğer
kendi isteklerine aradıkları yanıt gelmezse, yeni bir
güç dengesi kurabilecekleri görüntüsünü vermektedir. Başka bir ifadeyle, Kürt yönetimi Maliki’ye
ülkedeki siyasi krizleri kendi lehine dönüştürebilme
ve yönetebilme kabiliyetine sahip olduklarını göstermektedirler.
- Irak’ta gerek hükümet kurma krizi olsun gerek
taraflar arasındaki anlaşmazlıkların meydana gelmesi olsun, Kürt yönetimi tarafından “Ulusal Diyalog”
konferansları önerisi gelmektedir. Eğer bu tür konferansların amacı Irak’ın siyasi ve toplumsal birliğini
sağlamak ise, elbette ki Irak’ın geleceği bakımından
önemlidir. Ancak söz konusu konferanslara dikkat edildiğinde, çoğunluk olarak “siyasi pazarlık”
konferansından öteye gitmemektedir. Bu da Irak’ın
istikrarına ve geleceğine dönük herhangi bir ilerleme kaydetmediğini de ortaya koymaktadır. Diğer
yandan bu konferanslarla Kuzey Irak Kürt yönetimi,
Bağdat ile arasındaki ihtilaflı bölgeler (Kerkük, Musul, Diyale ve Selahattin) meselesi, Irak’ın yer altı
kaynaklarından kendilerine tahsis edilen bütçe konusu, doğal gaz ve petrol yasası sorunları gibi çeşitli
konularda pazarlık yapmaya yönelmektedir.
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Neçirvan Barzani Hükümeti’nin Türkiye ve
Bölgeye Etkisi
KYB’li Kürt Yönetimi Başbakanı Berham
Ahmet Salih’in, Kürt Yönetimi Başkanı Mesut
Barzani’ye sunduğu istifa dilekçesinden sonra yedinci hükümetin KDP’li Neçirvan Barzani tarafından kurulacağı açıklandı. Barzani bu süreçte bizzat
amcası ve kayınpederi Mesut Barzani tarafından
Kuzey Irak’ın diplomatik ilişkilerini sağlam bir
zemine oturtmak için bölgenin geleceği açısından
oldukça önemli olan İran ve Türkiye’ye çeşitli temaslarda bulunmak üzere gönderilmiştir. Neçirvan
Barzani gerek Kürt yönetimi gerek KDP temsilcisi olarak PKK terör örgütü saldırılarından ötürü
sık sık Ankara’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler,
Barzani’nin adeta bir başbakanlık hazırlığı içinde
olduğu yönünde değerlendirilmektedir.
Bu çerçeveden dikkat edilirse son zamanlarda
Iraklı Kürt yetkililer, bölgedeki ülkelerle ilişkilerini
diyalog üzerinden yürütmeye çalışmaktadır. Bunun
da iki temel sebebinin olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, kuzey Irak bölgesinde hem Kürt kamuoyunda hem de siyasal gruplar içinde Talabani ve
Barzani otoritesine karşı ciddi bir muhalefetin oluşması ve muhalefet etkisinin giderek artmasıdır. Bir
diğeri ise, ABD’nin Irak’tan askerlerini çekmesinin
ardından gelecekte Araplarla Kürtler arasında çıkabilecek olası bir çatışma durumunda, bölgede yaslanabilecekleri Türkiye gibi ülkelerle ilişkilerini sıcak
tutma isteğidir. Başka bir deyişle Iraklı Kürt yetkililer, hiçbir destek olmadan Ortadoğu bölgesindeki
mevcut konjonktür içinde Kürtlerin kendi kaderlerini tayin edemeyeceklerinin farkına varmışlardır.
Bu nedenle kendi kaderlerini bölge ülkelerinin desteğini alarak tayin etmeye çalıştıkları ve bu yönde
stratejiler uyguladıkları izlenimini vermektedirler.
Kürt yönetimi, bu tarz bir stratejiyi hayata geçirdiği
için önümüzdeki süreçte Türkiye’nin terörle mücadele bağlamındaki politikalarına destek verebilir
ve PKK’nın bölgedeki varlığıyla ilgili bazı adımlar atabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki ne Barzani
ne de Talabani Türkiye’nin askeri operasyonlarına
peşmerge güçleri ile destek vermeyecektir. Çünkü artık her iki Kürt lider de sadece Irak’taki Kürt
meselesiyle ilgilenmemektedir. Aynı zamanda tüm
bölge Kürtlerinin yaşadıkları ülkelerdeki (Türkiye,
İran ve Suriye) haklarını aramaya dönük bir politika
izlemektedirler. Dolayısıyla gerek Kürt Yönetimi
Başkanı Mesut Barzani gerek Irak Cumhurbaşkanı
ve KYB lideri Celal Talabani bölgede ve dünyada
1990’lı yıllardaki gibi Kürt-Kürt ile çatışıyor algısını devam ettirmek istememektedir. Kürt yönetimi,
gerek kendi içinde gerekse bölge ülkeleriyle söylem ve eylem olarak siyasi tartışmaya girmekten

Sayı/Issue 53 العدد

Ocak-Mart/January-March 2012 آذار-كانون الثاني

Ali SEMİN
ziyade orta ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmektedir.
Bu bağlamda Kürt yönetimi, Körfez ülkeleri başta
olmak üzere Arap, Türk ve Fars sermayesini kendi
bölgelerine çekmek istemektedir.
Kerkük Meselesi ve Türkmen-Kürt İlişkileri
ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından Kürtlerin, nüfusunun çoğu Türkmen olan Kerkük’e akın
etmesi Türkmen-Kürt siyasi ilişkileri açısından adeta bir dönüm noktasıdır. Uzun bir süre Saddam Hüseyin iktidarına karşı mücadele eden iki halk işgalle
birlikte iki büyük rakip haline gelmiştir. Türkmen
bölgelerine Kürt nüfus yerleştirilmeye başlanmış,
Türkmenler adeta yok sayılmıştır. Amerikan işgalinin gölgesinde yazılan Irak Anayasası’na 140. maddenin konması, Türkmenleri ve Kürtleri çatışmanın
eşiğine getirmiştir. Söz konusu 140. maddeye göre
kuzey Irak bölgesinden koparılan tartışmalı bölgelerin biri olan Kerkük’ün üç aşamayla (normalleştirme, nüfus sayımı ve referandumla) kuzey yönetimine bağlanacaktı. Ancak bu madde 31 Aralık 2007
tarihinde zaman aşımına uğramıştır.
İşgalden sonra gelişen bu olayların Kürtlerin
Türkmen bölgeleri üzerinde hâkimiyet kurma girişimleriyle başladığı söylenebilir. Türkmenler,
Irak’ta Arap ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük etnik grup olmasına rağmen ABD’nin işgalinden sonra Irak’ın siyasi sürecinden dışlanmıştır. Bunun iki
temel sebebi vardır. Bunlardan birincisi 1 Mart tezkeresinin geçmemesi ile ilgilidir. Diğeri ise, Türkmenlerin Irak’ta siyasi ve askeri güç olarak uzun
süreli bir tecrübeye sahip olmamasıdır. Bununla beraber Kürt-Türkmen ilişkilerini Erbil-Ankara arasındaki diplomatik gelişmelerin belirlediğini söylemek mümkündür. Türkmenlerin hem Bağdat’la
hem de Erbil ile ilişkilerinin seyri Ankara-BağdatErbil üçgeninde yaşanan gelişmelerle yakından ilgilidir. Türkiye’nin kuzey Irak yönetimi ile ilişkileri
gelişmeye başladıkça Türkmen-Kürt ilişkilerinin de
buna bağlı olarak normalleşmeye başladığı görülmektedir. Dahası 28 Mart 2011 tarihinde Kerkük
İl Meclisi’ne ITC Yürütme Kurulu üyesi Hasan
Turan’ın başkan olarak seçilmesi ve Eylül 2011’de
ITC’nin Erbil kentinde bürolarının yeniden açması
buna örnek olarak verilebilir.
Bu çerçeveden bakıldığında, Kuzey Irak Kürt
yönetimi ve ITC arasındaki en önemli sorun
Kerkük’ün statüsü ve kuzeyden getirilen Kürtler
tarafından Türkmen arazilerine el konulmasıdır.
Bunların dışında toplumsal olarak Kürtler ve Türkmenler arasında herhangi bir problem bulunmadığını söylemek mümkündür. Ayrıca, Kürt yönetiminin
tam anlamıyla bölgede barışı sağlayabilmesi ve bölgesel meşruiyet kazanabilmesi için Türkmenleri kuzey Irak’taki siyasi sürece dâhil etmesi gerekmekKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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tedir. Önümüzdeki süreçte kuzey Irak’ta kurulan
yedinci hükümetin Başbakanı Neçirvan Barzani bu
hedefleri gerçekleştirmek için, ITC yönetimiyle ilişkilerini geliştirmeli ve Kerkük’ün Kürt şehri olma
iddiasını bırakmalıdır. Kuzey Irak Kürt yönetimi,
özellikle de Irak’ın yer altı gelir kaynağından aldığı
yüzde 17’lik bütçeden bölgedeki Türkmenlere pay
vermeli ve Türkmenlerin de bu hakka sahip olduğunu düşünmelidir. Ayrıca KDP ve KYB ile işbirliği
içinde çalışan Türkmen partilerinin durumu gözden
geçirilmeli ve ITC ile birlikte Türkmen davasına
gerçek anlamda destek veren siyasi parti ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirilmelidir. Bütün bu somut
adımlar atıldığı takdirde Irak’taki Kürt-Türkmen
ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi beklenebilir.
Sonuç
Neçirvan Barzani başkanlığında kurulacak hükümetin kuzey Irak halkının karşılaştığı birçok sorunun giderilmesi için önemli ölçüde çaba harcaması
gerekecektir. Dolayısıyla bölgedeki muhalefetin de
aktif olarak yedinci hükümette yer almasında fayda
olduğu söylenebilir. Özellikle de kuzey Irak’ta Eylül 2012’de yapılacak olan yerel seçimlerde KDPKYB’nin kazanabilmesi için bu sorunlara en kısa
zamanda çözüm bulması gerekmektedir. Bunun
yanı sıra KDP-KYB stratejik ortaklık anlaşmasının
ve bölgedeki hükümet değişikliğinin önümüzdeki
yerel seçimlerde etkili olacağını söylemek mümkündür. Çünkü Neçirvan Barzani başkanlığında kurulacak hükümetin kuzey Irak halkının karşılaştığı
birçok sorunun giderilmesi için önemli ölçüde çaba
harcaması gerekecektir.
Bu bağlamda yedinci hükümetin, Türkmenler
için kota sistemine son vererek bu konudaki sınırları
kaldırması ve Erbil’de yeniden açılan ITC ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü,
Kuzey Irak’a bakıldığı zaman Türkmenlerin bu bölgenin önemli bir parçasıdır ve doğal olarak yönetim
üzerinde hak iddia etmelidir. Bu sebeple TürkmenKürt ilişkileri bölgedeki dengeler doğrultusunda kurulmalı ve Ankara-Erbil ilişkilerinden bağımsız bir
yönde seyretmelidir. Ayyrıca Iraklı Kürt yetkililer,
artık hem bölgede Kürt nüfusu bulunduran ülkelerle
hem de Bağdat yönetimi ve siyasi taraflarla diplomatik ilişkilerini geliştirmek durumunda olduğunun
farkındadır. Bu da Türkmen-Kürt ilişkilerinin geleceği açısından olumlu sinyaller vermektedir.
Dipnotlar:
(1) http://www.idu.net/portal/modules.php?name=News&
file=article&sid=14541
(2) http://krg.org/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=010
10100&rnr=81&anr=43094
(3) http://www.niqash.org/articles/?id=2962&lang=ar
(4) http://www.alriyadh.com/2012/02/10/article708585.html
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Kerkük Hatıralarım –VIII

Mareşal Çakmak ve Hamdullah
Suphi’yi ziyareti
1949 yılının sonlarında idi. O zaman hayatta
olan Kurtuluş Savaşının kahramanları ile Cumhuriyetin ilk dönemlerinin tanınmış simalarını, arkadaşlarla birlikte ziyarete başladık. İlk olarak Gençlik Teşkilatı üyeleriyle Mareşal Fevzi Çakmak’ı
Teşvikiye’deki evinde ziyaret ettik. Mütevazı bir
apartman dairesinde kalıyordu. Yaşlanmış ve hasta idi. Yılların yorgunluğu yüzünden okunuyordu.
Gene de muhteşemdi. Bir milli kahramanın huzurunda olduğunuzu hemen hissediyordunuz. Zira o,
Atatürk’ün Mareşali ve Türkiye’nin ilk Genelkurmay Başkanı idi. Ellerinden öperek, saygılarımızı
sunduk ve beraberce bir fotoğraf çektirmemizi rica
ettik, kabul ettiler. Muhterem kerimeleri de bize
yardımcı oldu. Ziyaretimizle ilgili fotoğraf, ertesi
gün İstanbul gazetelerinde “Gençler, Mareşal’i ziyaret etti” başlığı ile yayınlandı. Bu ziyarette, Kerküklü olarak, ben ve Nafi‘ Abdülkerim Bezirgân
(Tokgöz) vardık.
Ziyaret ettiğimiz diğer ünlü şahsiyet ise,
Hamdullah Suphi Tanrıöver, ilk Büyük Millet
Meclisi’nde Mehmet Akif Ersoy’un, yarışmada birinci olan İstiklal Marşını gür sesiyle, coşku ve alkışlar arasında okuyan zattır (12 Mart 1921). Dava
arkadaşlarımızdan Necdet Sevimli ve Nazım Ömer

10
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Özgün ile birlikte, Aksaray, Horhor’daki konağında ziyaret ettiğimiz Hamdullah Suphi bey bizleri
“Gelin Fuzuli’nin torunları” diyerek karşılayıp
bağrına bastı. Bize ikramda bulundu ve MusulKerkük davasını çok iyi bildiğini ve bu toprakların
o zamanki şartlar sebebiyle elimizden çıkmasından
dolayı hâlâ yüreğinin kanadığını anlattı. Kendisi,
yıllarca Türkiye’yi Büyükelçi olarak Balkanlarda
temsil etmiş ve Cumhuriyetin kuruluşunda önemli
rol oynayan şahsiyetlerden biri idi.
Sesimizi İlk Defa Güreş Şampiyonasında Duyurduk
Bu arada İstanbul Spor ve Sergi Sarayında
(şimdiki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi) Avrupa
Güreş Şampiyonası yapılıyordu. Müsabakalar
radyodan naklen verilmekte idi. Güreşleri meşhur
spikerlerden Eşref Şefik, kendine has üslubu ile
anlatıyordu. Karizmatik bir kişiliği vardı. Öyle güzel, öyle tatlı anlatırdı ki, adeta kendinizi güreşleri
canlı seyrediyormuş gibi hissederdiniz. Arada bir
“müsaadenizle sütümden bir yudum alayım” derdi. Meğer aldığı şey “Aslan sütü” imiş! Bizler de
kaldığımız öğrenci yurdunda ki kantinde toplanıp
güreşleri büyük heyecanla izlemekte idik. Türk takımı, sırtı yere değmemiş efsanevi güreşçi Yaşar
Doğu ve arkadaşları, bütün rakiplerini Tuşla yene-
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rek takım halinde Avrupa Şampiyonu olmuşlardı.
Güreşlerin devam ettiği süre boyunca Türkiye’nin
her tarafından gelen ve güreşçilerimize başarı dileyen telgraflar, Eşref Şefik tarafından teker teker
radyoda okunuyordu. Güreşlerin Kerkük’te de
dinlendiğini bildiğim için aklıma, Irak Türkleri
yüksek tahsil öğrencileri adına bir telgraf, çekme
fikri geldi. O akşam İstanbul’da, yıllardan beri
görülmemiş yoğunlukta bir kar yağışı vardı. Irak
Türklerini tanıtmak bakımından böyle bir telgrafım çekilmesinin önemli olduğunu düşünerek hemen bir metin hazırlayıp, diz boyunu bulan kara
rağmen, telgrafı çekmek üzere yurttan çıktım. O
tarihlerde, İstanbul Üniversitesi’nin ana giriş kapısının sağ tarafında, 24 saat açık olan küçük bir postahane vardı. Telgrafı çektirip yurda döndüğümde,
telgrafımızın Eşref Şefik Bey tarafından, övünen
cümlelerle okunmakta olduğunu duyarak son derece mutlu olmuştum. Bir müddet sonra Kerkük’ten
aldığımız haberlerde, telgrafımızın orada duyularak büyük heyecan yarattığı ve bu kabil faaliyetlere devam etmemiz bildiriliyordu. Böylece Anavatanda sesimizi ilk defa duyurmuş oluyorduk.
Bu tarihten sonra çıkan fırsatları değerlendirip her
vesileyle Irak Türklerini Anavatanda tanıtmaya
devam edecektik.
Hastalanıyorum Hayatım Allak Bullak Oluyor
1950 yılı şubat ayında birden bire hastalanıyorum, hayatım, ümitlerim, her şeyim alt üst oluyor,
ani bir ateş ve şiddetli öksürük neticesinde, yurdun
revirine yatırılıyorum. 3-4 günde iyileşmeyince,
Cerrahpaşa Hastanesi Dâhiliye Bölümüne kaldırılıyorum. Ağabeylerimizden Dr. Vahdettin Ketene ve Dr. Sadullah Ahmet benimle ilgileniyorlar.
Teşhis konuyor, sulu zatülcenp. Meğer ciğerlerim
su toplamış suyun basıncı ile kalbim göğsümün
sağ tarafına kaymıştı. Stajyer talebelerden biri,
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muayene ederken kalbimi yerinde bulamayınca
paniğe kapılmıştı. Ne ise, tedavime başlanıyor ve
ciğerlerimden tam 4 litre su boşaltıyor. Türkiye’de
penisilin tedavisi yeni başlamıştı, piyasada zor
bulunuyordu. Bana uyguluyorlar. 100 kadar iğneden sonra olumlu neticeye vardılar. Tedavim 3
ay sürümüştü. Hastalık haberim Kerkük’e gidiyor.
Annem duyunca üzüntüsünden düşüp bayılıyor.
Arkadaşlarım, hastanede sıkılmayım diye, bana el
yapımı bir radyo getiriyorlar. Yurtta kalan Teknik
Üniversitesi öğrencilerden biri, basit şekilde imal
etmiş. Sadece İstanbul Radyosunu alıyor ve kulaklıkla dinlenebiliyordu. Bu da bana, olayları takip
etmem için zaten yetiyordu. Bu arada, Mareşal
Fevzi Çakmak vefat ediyor. O zamanki hükmet, bu
milli kahraman için yas ilan etmeyip radyoda eğlenceli müzik yanına devam ettiği için gençlik galeyana gelip, Harbiye’deki radyo evini işgal ediyor
ve devletin resmi defin merasimi düzenlenmediği
sebebiyle merhumun cenazesine sahip çıkıyor. İstanbul adeta yerinden oynuyor. Bütün bu olayları
ben, hastanedeki yatağımdan o derme çatma radyomdan izledim.
Tedavim bitince beni hastaneden taburcu ettiler. Bir süre bakım ihtiyacım olduğundan, yine
ağabeylerimin yardımı ile Üsküdar, Kısıklı’daki
ValidebağıPrevantoryomuna nakledildim. Burası
hastalık geçirmiş öğrenci ve öğretmenlerin nekahet dönemini geçirmeleri için tahsis edilmiş Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı bir yerdi. Validebağı’nda
üç buçuk (3.5) ay kaldım.
Geçirdiğim hastalık yüzünden üniversite tahsilim sekteye uğrayarak, üç yılım heba oldu. Beni
artık çok zorlu ve çetin günler bekliyordu. Aç kaldığım ve imtihan harçlarını yatıramadığım zamanlar
oldu. Henüz Türk vatandaşı olamadığım için bir
iş bulup çalışma şansımda pek yoktu. Bir süre bir
vapur acentesinde katip olarak çalıştım. Ailemin de
maddi durumu bozulduğu için bana yardım edemiyorlardı. Önünde iki seçenek vardı, ya memlekete
dönecektim, ya da her türlü zorluğa katlanıp tahsilime devam edecektim. Ben ikinci şıkkı tercih ettim.
Tabii ki bu iş hiç de kolay olmadı. Ama hiçbir zaman pişman olmadım.
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Kerkük’ün Taş Köprüsü
Kerkük’te inşa edilen eski taş köprüye dair
bir araştırmayı ilk kez yerli Beşir Gazetesinin
20.01.1959 tarihli, 18. ve müteakip sayılarında
Osmanlı harfleriyle yayımlamıştım. Yıktırılan bu
köprünün aynı yerinde günümüzde yeniden ikinci
taş köprünün yaptırılması münasebetiyle o yazıyı
bu kez geliştirerek Latin harfleriyle yayımlamayı
uygun gördüm.
Şunu belirtmek isterim ki ben ‘âcizlerinden
önce bu konuda bir araştırmanın yayımlandığını
sanmıyorum. Şu var ki özel kitaplığımda duran
miftahü’l-lügat adlı yazma bir eserin müellifi olan
sabık Kerkük tahrirat müdürlerinden İsmail Faik,
kitabının 87. sayfasında, eski köprü hakkında yazıp
Bağdat’ta Zevrâ Gazetesine yolladığı makalesinin
neşir edilmemesinden yakınarak ikinci bir nüshasını gönderdiğini edebi bir dille anlatmaktadır.
İsmail Faik Efendinin söz konusu yazısının
daha sonra yayımladığını bilemiyoruz. O yazının
müsveddesi de adı geçen kitabında saptanmıştır.
Ancak yazarın gazeteye yönelttiği kınama mektubunun metinini ve ayrıca köprü ile ilgili bazı yan
görüşlerini, önemine binaen kitabından aktararak
makalemizin sonuna eklemişizdir.
Hicrî 25 Cemaziyelâhir 1373 (M. 2.3.1954) tarihinde yıktırılan bu eski taş köprünün memleketimizin tarihinde enteresan bir geçmişi vardır.
Kerkük şehrinin ortasından geçen Hasa Çayı
kış mevsimlerinde taştıkta şehri ikiye böler, halkın
bir yakadan öteki yakaya geçmesini önlerdi. Bu
yüzden Kale cihetinde oturan halk, bilhassa memurlar, dairlerin bulunduğu öte yakaya gecikmeli
olarak gider ve yahut suyun çekilmesini bir iki gün
beklemek zorunda kalırlardı. Hatta bir defa şehrin
tanınmış şairi Abdullah Safî kaledeki evinden vazifesi başına gitmek isterken suların yol vermemesinden bir süre tehir olur. O vakit Kerkük mutasarrıfı bulunan Mazhar Paşa, şairi muhaheze etmek
ister. O, ise suların taşmasını sebep göstererek özür
dileyince vali olgun bir şair olduğundan fevren şu
beyti inşat ederek Safî’yi mu‘atebe eyler
Hizmetin ifa eder mi elde hazır var iken
Zümre-i küttab içün bir özr-i bârid su gibi
12
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Şairimiz de buna karşılık olarak hemen şu kıtayı tanzim eder:
Kıl kadar kalmaz bahane hazreti Mazhar eğer
Eylese bir köprü inşasın ve-lev bir mû gibi
Eylemez kimse te‘ellül özre yer kalmaz hemen
Hizmet ifâsı içün akub gelirler cû gibi
Yoksa böyle kalsa gitse hâli üzre bu hava
Her zaman bir özr-i bârid gösterirler su gibi
Söz konusu tarihi taş köprü ancak anlatacağımız gibi Kerkük mutasarrıfı ferik Nafiz Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu binanın az önce söylediğimiz enteresan bir hikâyesi vardır. Bunu halkımızın
belgeli rivayetlerinden duyduğum biçimde ilk kez
saptamış ve aynı zamanda gerçek olan ilmi yanıyla
değerlendirmeye çalışmışımdır.
Hicri 1292 (M.1875) yılının bir bahar gününde halk âdet olduğu üzre gezinti yerlerine gitmiş
tatlı vakit geçirmekte idiler. Korya yakasında biriken erkekli kadınlı halk topluluğu o gün ansızın
at kuyruğu yağan şiddetli bir yağmura tutulur. Dönüşlerinde Hasa çayının her yanı sellerle kapanmış
olduğunu görünce şaşırırlar!. Bir süre bekledikten
sonra karşı yakaya geçmek üzre çayı hamallar sırtında aşmak zorunda kalırlar!. Bu manzarayı seyreden ses sanatkârı hoyrat çağırçılarını susturmak
mümkün olamazdı. İşte bunlardan biri, hamal sırtında taşınan tanıdığı sazlayan (ağıtçı) bir kadına
sataşmak gayesiyle elini kulağına yaklaştırarak
gür sesiyle şu hoyratı çağırır:
Dal aşağı
Dal bitib dal aşağı
Çarşafıv çek yuxarı
Balağıw sal aşağı
Hoyratı dinleyen kadın da cevap vermekten
âciz değildi!. Hemen çağırçıya hak ettiği karşılığı
şu müstehcen hoyratla verir:
Dal aşağı
Dal bitib dal aşağı
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Sakkalıw koy g…we
Biğiwi sal aşağı
Bu olay o vakit halkın dilinde destan olarak dolaşmaya başlamış ve o tarihte Kerkük mutasarrıfı
bulunan Nafiz Paşa’nın kulağına değmişti. Gayretli bir insan olan bu büyük idare adamı, Hasa Çayı
üzerinde bir köprü inşası hususunda memleketin
ileri gelen eşrafını toplayarak kendilerine kadınların böyle hamallar sırtında taşınmalarını şan ve
şerefleriyle yakışır görmediğini ve şehirde köprüsüzlük yüzünden çekilen güçlükleri anlatarak bu
işi hızla çözmenin gerekli olduğunu belirterek halkı çayda bir köprü yapmada yardıma davet eder.
İlk olarak o zaman Kerkük mahpushanesinde
mahkûmlar arasında küzeçilik (testicilik) sanatıyla
uğraşmış bazı kişileri hapisten çıkartarak kendilerine, çay kenarında şimdiki Rafideyn Bankası yanında o zamanki boşluk arazide bir kerpiç küresi
yaptırtmıştır. Hep yerli maddelerle ele getirilen
köprünün temeli zılka denilen ve çimentodan daha
güçlü özel ve yaygın madde ile doldurulmuştur.
Bu madde kerpiç kürelerinde çim taşları yakıldıktan sonra üzerinde su dökülüp sıvı durumuna dönüştürülerek kullanılırdı.
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Köprünün temel taşını Nafiz Paşa kendi eliyle
attığı gibi tam bir işçi vasfıyla maiyyeti erkânı ile
birlikte çalıştığını görenler anlatmışlardır.
Öte yandan âlim ve mollalar ve tarikat şeyhleri
bu hayırlı işte, manevi destek sağlamak için bir iki
saat miktarı çalışmışlardır. Yaşlı kimselerse sevap
kazanmak amacıyla bir veya daha fazla işçinin ücretini öderlerdi.
İnşaatın devamı müddetince sırasıyla her gün
bir mahalle halkı durmadan işbaşına akın etmekteydiler. Öte yandan şehrimizin zenginleri her
türlü maddi yardımı yapmaktan geri kalmayarak
köprünün yapımında kullanılan gerekli esas malzemeyi tedârik etmede yarışıyorlar, madenciler
kaya ve kireç ihtiyacının bir kısmını, usta ve işçiler gündeliklerinden bir bölümünü bağışlamakta
bulunmuşlardır. Velhasıl karınca kadarınca her ailenin bu hayır işinde emeği geçmiştir.
Köprünün yapılışında, hayatta olan Piryadi
Mahallesinde Gilçiler Sokağında sakin Hacı Kadir
Debbağ, şahsi intiba‘larını bana şöyle anlatmıştı
“Köprü yapılırken memleketin önde gelen bütün
büyük adamları bina işinde fi‘len çalışmışlardır.
Bu arada vaktinin tanınmış Kadiriye tarikatının
reisi Şeyh Ali Halis Efendi’nin de çalıştığını gö-
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zümle görmüşümdür…”.
Öte yandan ünlü ses sanatkârı Osman Taplabaş başta olmak üzre yaşlı başka kimseler de bana
şunları anlatmışlardır “ Nafiz Paşa, köprünün yapılışında şehrin bütün halkını yardıma çağırarak
her evden bir şahsın en az bir gün bu hayırlı işte
çalışmasını gerekli kılmıştır. Bedenen çalışma kabiliyeti olmayan aileler kendi hesaplarına bir gün
için bir işçi bularak ve gündeliği vererek yardıma
katlanmalarını istemiştir.”
Bütün bu bilgilerin yanında, birinci el yazılı
orijinal kaynaklara dayanarak köprünün kesin olarak Hicri 1292 yılında yapıldığını söylemek tamamıyla doğrudur. Bunu, aşağıda metinlerini saptadığımız şiirler sayesinde öğrenmekteyiz.
Kaldı ki bu tarihin yani 1292 yılının şehir ve
günü de özel kitaplığımda duran Sofioğlu’nun
Seyfü’l-mülük unvanlı yazma manzum bir destandan oluşan kitabın haşiyesinde saptandığını gördüm. Bence büyük bir kıymeti olan o fıkrayı ilk
kez buraya aktarıyorum. Her halde bu tarih eski
taş köprünün ikmâlini göstermektedir. Belge aynen şöyledir:
“Bin iki yüz toksan iki senesi mah Cemadilevvelin beşinci günü köpri yapdılar çayda”.
Bu tarihin Miladi karşılığı ise çıkarılan hesapla
9.6.1875 pazartesi gününe rastlamaktadır.
Köprünün yapıldığı yılda hayatta bulunan şairlerimizden Abdullah Safi yazdığı yedi beyitlik
14
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değerli bir manzume ile ve Muhyiddin Kabil Efendi de güzelim bir beytiyle köprünün tarihini yazmışlardır. Bu manzumeleri birer tarihi belge olarak
aşağıya alıyoruz.
Safi’nin şiiri:
İki üç bin senedir olalı bu şehir bina
Hâkim olmuş ana bunca vüzera ü ümena
Kimseler şimdiye dek elzem iken inşası
Olmamışdı bu müberrate müyesser asla
‘Asr-i mes‘ud-i ‘Azizî’deki ol ‘asr-i ‘aziz
Adli i‘mar ile kılmış idi mülki ber-pa
Hazreti Nafiz o paşa-yi ‘adalet pişe
Ki-ylemiş cümle kumandalara namın e‘la
Kudret ü himmetin ahlafe bildirmek içün
Himmeti sünnet-i İskender’i kıldı ihya
Sedd-i yecüc gibi bağladı sedd-i sedid
İşbu köpriyi numune deyü ettikde bina
Hatif-i gaybi mücevher dedi Safi tarih
Yapub ikbal ile bu köpriyi Nafiz Paşa
(( ياﭘوب اقبال ايله بو كوﭘرى يى نافذ باشا
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Kabil’in tarihli beyti:
Cevherin tarihini Kabil dedi
Fa‘buru haza sıratun müstakim
(( فاعبروا هذا صراط مستقيم
Sözü edilen Kerkük tahrirat müdürü İsmail
Faik Beğ’in yazma kitabında on on beş güne kadar
köprünün hitamında boyuna fanuslar asılacağına
karar verildiği anlatılmaktadır. Bunun aynı yılda
gerçekleştirip gerçekleşmediğini bilemedik. Ama
şehrin tüm caddeleri H. 1298 yılında Kerkük mutasarrıflığına atanan Münir Paşa tarafından petrolle çalıştırılan fanuslarla donatıldığını şair Safi’nin
yazdığı tarihli bir manzumesinin şu beytinden öğreniyoruz:
Mahlası veş şehri ser ta pa münevver eyledi
Her taraf fasunlarla ol vezir-i bi-misal
Kraliyet çağındaysa köprü ile ilgili ışıklandırma ve basit trafik tertibatı yapılmıştır. Bilindiği
gibi bu köprü geniş olmaması sebebiyle taşıtların
geçişi için tek yollu olarak kullanılmaktaydı. Üzerinde iki taşıtın karşılaşmasını önlemek için iki tarafında birer trafik işareti konulmuştu. Geceleyin
bunlar direğe takılan sarı ve kırmızı ampullerden
oluşmaktaydı. Gündüzleri kırmızı ve beyaz renkli
bayraklar kullanılırdı. Bunları karşılıklı olarak iki
polis idare ederdi. Sarı ve beyaz renkli işaretler taşıta geçiş izni verir, kırmızı olanlar ise dur emrini
duyururdu. Bazı çapkın delikanlılar, kale tarafındaki Mustafa Kalayı’nın kahvehanesi bitişiğinde
nöbet bekleyen trafik polisinin her ne sebeple olsun bir lahza iş başından ayrılmasını bazı haylaz
çocuklar fırsat bilerek asılan kırmızı bayrağı indirip yerine beyazı yukarı kaldırarak iki taşıtın köprü
üzerinde karşılaşmasını husule getirirlerdi. Bunun
üzerine taşıtlardan birisinin bin bir müşkülatla geri
çevirmesine çalışılırdı.
On altı gözden oluşan ve her taraftan birer
gözü, caddelerin genişletilmesi dolayısıyla yer
altında kalmıştır. Yaklaşık yüz metre kadar uzunlukta ve dört metre genişlikte olan bu tarihi taş
köprü uzun yıllar ayakta durmuştur. Birinci dünya
savaşında bir gözü yıkılmış, sonradan onarılmıştır. Daha sonralar ise yağmur ve seller yüzünden
Korya tarafındaki son gözü de yıkılmış ve yeniden
yapılmıştır.
Hasa çayında suların bu tür taşması olayı daha önceleri de görülmüştür. Yerli Havadis
Gazetesi’nin Rumi 24 Şubat 1329 tarihli nüshasında verilen bir haberde aynen şöyle denilmektedir:
“Geçen ve bu hafta zarfında Kerkük ve etrafında
gayet mebzul yağmurlar yağmış, çaylar dereler taKARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ
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şarak seller artmıştır; hatta geçen Salı günü nüzul
eden sürekli yağmurlardan emsali na-mesbuk bir
derecede taşan Hasa çayımız şehrin iki kısmını
yek-değerine rabteden köprünün Korya cihetindeki seddesi üzerinden aşan sular iki saat kadar
mârrîn ve ‘abirîni men‘etmiştir. Çayların bu derece tuğyanına rağmen lehülhamd bir gûna telefat
vüku‘a gelmemiştir”.
Bu tür taşkınlığa 1.3.1953 tarihinde rastlamışızdır ki şehrin biricik devlet kütüphanesi ve başkaca tesisler ve çok sayıda dükkân ve evler sular
altında kalmış, çokça zarar görmüşlerdir.
2.3.1954 tarihine değin ayakta duran ve halka
hizmet veren taş köprünün o tarihte yıktırılmasına
başlanılmıştır. Yıkma sebebine gelince bu husus,
Eşgal Dairesinde mühendis olan muzır bir görevlinin yazdığı kötü bir müzekkerede, güya yeni
yaptıkları beton köprü suların baskısıyla zarar görecekmiş diye mutasarrıf Reşit Necip Beğ’i ikna‘
ettiğine matuftur.
Nafiz Paşa’nın teşvik ve teşciiyle yaptırılmış
olan bu ‘an’anevi ve kutsal sayılan taş köprünün
yıktırılma olayı halk arasında büyük üzüntü yaratmış, halk şairi Mustafa Gökkaya, üzüntüsünü çok
sayıda yazdığı hoyratlarla dile getirmiştir. Bunlarından üç tanesini aşağıya alıyorum:
Kerkük’im fener Kerkük
Mum kimin yanar Kerkük
Yağ yandı fitil kaldı
Korxaram söner Kerkük
Kerkük’te Xasa çayı
Sél geli(r) basa çayı
Yıxıtlar daş köprini
Dönderdi yasa çayı
Kerkük’ün Xasasına
Hayranam esasına
Daş köpri kurban gétti
‘İrak’ın kasasına
Mehmet İzzet Hattat da bu hususta tanzim ettiği hoyratlarından şu güzelim örneği sunuyoruz:
Kerkük mahlar mahıdı
Qere-altun deryahıdı
Çay onıyçın kuruyıb
Daş köprinin ahıdı
Kerküklü ünlü klasik şair Mehmet Sadık ise
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yıktırılan köprünün diliyle manzum tarihli şahane
şu mersiyeyi itapname olarak Beşir Gazetesi’nde
yayımlamıştır:
Ey millet-i Kerkük gözün aç bak bana bir an
Bu çarh-ı felek etti beni hâk ile yeksan

Yerlerde düşen enkaz benim hâlime ağlar
Bilmem kime feryad edeyim yok bugün insan
Seksen bire vardı ki bugün müddet-i ömrüm
Geçti üzerimden néçe bin şanlı müsülman

Yıllarca döşendim ayak altında ezildim
Benden bu kadar vakit ziyan görmedi bir can
Kerkük’te bir er gelmedi imdadıma artık
Él sökti binamı beni ah etti perişan
Bak Hasa bu gamdan coşarak suyı bulanmış
Çağlar iken ağlar bana gözünden akar kan

Sa‘yetmez ise yurduna yurttaşına karşı
Olmaz yüreğinde beşerin zerrece iman
Kalmıştı seleften halka ah bu köprü
Hedmiyle halef etti selef namını nisyan
Dönmüştü bu şeklim benim asar-ı atika
Olmuştu vücudum ki bugün hörmete şayan
Kurtarmadı bir kimse beni işbu beladan
16
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Ağyarı saadetle yaşar kendisi muhtaç
Yurdunda ederken qere altunları ceryan

Hani o hamiyetle dolu eski kafalar
Erbab-ı safa her biri bir şu‘le-i ‘irfan

Ettim bütün alâme bütün derde tahammül
Çaldı bu bela taşlarını başıma devran

Hak ateş ise at ona kendin seni yakmaz
Hakkın talebinde bağırır göz göre hayvan

Yok dehrde bir şehr bu Kerkük gibi mağdur
Ahvalini arzetmeğe yok kendine imkân

İkbali düşük hâli yaman milleti miskin
Düşman kızına herdem eder oğlunı kurban

Sabreyledim ahvalime çok zahmeti çektim
Seylab-ı cefaye dayanub etmedim efgan

Ebnay-i vatan vermese hep el ele birden
Bir iş yapabilmezken olur her yeri viran

Bu köpri değil Kerkük’i yıktı temelinden
İncindi bugün kevn ü mekân ateş ile hep can
Kerkük’te vefa kalmadı ahlak bozuldı
Zenginleri serhoş fakiri derd ile hayran

Yaptı beni bir yar eli yıktı beni ağyar
Bu vakia verdi şeref-i Kerkük’e noksan

Bir kimse bugün kimsenin ahvalini sormaz
Hür kalmadı er kalmadı çal başına vicdan

Na-hak yere él verdi benim hedmime ferman

Biçare za‘if Kerkük’ün ikbali yıkıldı
Has köçti ‘avam geldi eder millete ‘invan
Dinare satar milletin şevket ü şanın
Tercih olunur şimdiki bu erlere nisvan
Din söndü haya öldi yazık kalmadı gayret
Kurtar bu beladan bizi ey Halik-i süphan
Sadık ne hazin yazdı bana cevheri tarih
Él cisri yıkardı ona kan ağladı her yan
)( ايل جسرى ييقاردى اوكا قان آغلدى هر يان
1373
Makalemizin başında belirttiğim gibi bu konuda ben âcizin yazısından önce her hangi bir
araştırmanın yayımlandığını sanmıyorum. Şu
var ki köprünün yapıldığı esnada Kerkük tahrirat
müdürü olan İsmail Faik Beğ’in sözünü ettiğim
yazma tahrirat mecmuasında (s. 87) bu hususla ilgili olarak saptadığı bir makaleyi Bağdat’ta çıkan
Zevrâ Gazetesi’ne gönderdiğini, ama bunun neşir
edilmediğinden yakınarak aynı nüshasını ikinci
kez takdim ettiğini açıklamaktadır. Yazının daha
sonra yayımlanıp yayımlanmadığını bilemedik.
Mumaileyhin mektubunu ise olduğu gibi aşağıya
aktarıyorum:
(Bağdat Vilayeti Zevra muharrirliği canib-i samisine)
“Saadetlü mutasarrıf <Nafiz Paşa > hazretlerinin eser-i delalet-i hayr-i hahâneleriyle Kerkük’te
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yaptırılmakta olan köprü hakkında geçende kaleme alıp üç hafta evvel takdim eylediğim makalenin hâlâ tab‘ ve neşir olunmadığını ve bunun şimdiye kadar teahhur-ı tab‘ı muharrir-i sabık ‘izzetlü
bey efendinin meşguliyet-i kesiresinden ve yahut
varaka-i mezkürenin bir yerde ilişip kalmasından
ileri geldiği varid-i hatır-ı kemteranem oldu. Esas
umumun istifadesine sadakat edecek ve bir takım
erbab-ı hamiyet ve gayretin i‘ane-i nakdiyeleriyle
vücuda gelecek böyle hayırlı şey için kaleme alınan varakaların ‘ukde-i tehire uğramasından dolayı o misillü hamiyetkâranın ne kadar füturunu da‘î
olacak ise kendime vazife edindiğim muhbirlik
hizmetinin bittabı‘ ifa olunmamasına bir ol kadar
yardım edeceğinden fima-ba‘d takdim edeceğim
varakalar haftasında tab‘ buyrulmak üzere mezkür
varakanın bir sureti bil-istinsah leffen takdim kılındı. Tab‘ ve neşri memul-i rey-i ‘âlileridir. Her
babde emir ve irade efendim hazretlerinindir”.

reyya yıldızı) şirketinin uhdesine verilen köprünün
yapım süresi 01.11.2011 tarihinden itibaren üç yüz
altmış gün, yani bir yıldır. Müddetin tamamında
devir teslim işinin yapılması akabinde millet ve
memleketin malı olacaktır.

İyi bir yazar olan İsmail Faik, umur görmüş
tecrübe sahibi zeki ve ileri görüşlü bir hükümet
görevlisiydi. Köprünün müstakbelde memlekete
medeni yenilikler getireceğinin idrâki içinde olduğundan Kerkük mutasarıfiyetini temsilen bu
şehrin bağlı bulunduğu Bağdat vilayeti makamına
yazdığı ve bir suretini kitabının 342-343. sayfalarında saptadığı resmî bir tahriratla köprü binasının
yakınında bulunan boş ve geniş arsayı kısmen belediyece bahçeye dönüştürmeyi ve kısmen burada
kiraya verilmek üzere evler oluşturmayı ve ayrıca
çay kenarı caddeye boylu boyunca dut ağaçları
dikmeyi ifade ederek vilayetten yardım dileğinde
bulunmuştur.

Eski köprünün on altı olan gözlerinden bazıları, sonradan genişletilen yollar altında kaldığından
yeni köprünün göz sayısı, az önce belirttiğimiz
gibi on iki olarak düzenlenmiştir.

Yeni Taş Köprü
02.03.1954 ‘te yıktırılan eski taş köprünün aynı
yerinde 1911 de yaptırılan benzeri yeni taş köprü
geçmişininkinin bir nişanesi olarak halkımızı yürekten sevindirmiştir.

On iki gözden (tak) oluşan bu yeni taş köprünün
uzunluğu 90 metre ve genişliği 4 metredir. Eski taş
köprünün şeklen bir benzeri olmakla birlikte yapımında kullanılan madde ve malzemeler farklıdır.
Nitekim tarihi taş köprüde kullanılan yerli kaya,
kireç, zılka (sail hâlinde ehek) ve kamışlı kemer
kireci yerine yeni köprüde modern binalarda olduğu gibi çimento, demir beton ve çimento kalıpları
blok ve saire kullanılmıştır.
Bu yeni binada 950 metre müka‘ap (küp) demir beton ve 110 ton demir çubuk işlenmiş, 1750
metre müka‘ap (küp) toprak hafriyatı yapılmıştır.
Tüm mukavele külfeti altı yüz milyon dinardır.

İnşa ve ikmal tarihini şahsi teklifim üzerine değerli şair Ali Marufoğlu altı beyitlik bir manzume
ile yazmıştır. Bunun beş beytini ilk kez burada yayımlıyorum. Teşekkürlerimle
Düşmanın yıktırdığı daş köprüyü
Türkmen’in yaptırmak oldu dileği
Kale’nin baş kapısına çatmak için
Kaptı gençler küskü kazma küreği
Yalla daş yalla kireç vér söyleyen
Mi‘marın hét elde bélde eteği

Bu ikinci taş köprü ile ilgili şahsi müşahede
ve görgüm yanında bu işte emeği geçen görevli
mühendis Kaymaz Musa Demirci ile yaptığım görüşmelere dayanarak fenni ve görkemli vasıflarını
belirtmeye çalışmışımdır.

Daşçılar başlamıştı kayyasın

2011 yılının ekim ayı sonunda bir bakıma yapımı tamamlanan köprünün üzerinden vatandaşlar yaya olarak geçmeye başlamışlardır. Ne var
ki özel bir şekilde ışıklandırılması hususunda ve
ayrıca bazı tezyinatı için bir kısım malzemenin
Türkiye’den getirilerek tam tesisat ile yılın sonuna doğru resmî merasimle açılıp halkın hizmetine
sunulması mukarrerdir. Zaten de Türk Ülker (Sü-

Düştü “gayret yirmi ikki ekleği”
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Gévde baş daş köprü Kerkük göbeği
Marufoğlu sapta cevher tarihin
1432
”دوشدى “غيرت ييرمى ايكى اكلهﮔﯽ
Çıkıntı: Köprünün açılış töreni 11.12.2011 (15
muharrem 1433) Pazar günü Kerkük mutasarrıfı Necmettin Kerim’in himayesinde yapılmıştır. İnşasını önceki mutasarrıf Abdurrahman Mustafa onaylamıştı.

Sayı/Issue 53 العدد

Ocak-Mart/January-March 2012 آذار-كانون الثاني

17

Türkmen Dağarcığı
Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com

Kerkük’ün Altın Gerdanlığı
Taşköprü
Şehirlerin kimlikleri de
dönemi yapıları olan Topkapı
Yeniden inşa edilen
tıpkı insanlar gibidir. İnsanlar
Sarayı, Süleymaniye ve Sultabu köprü, Kerkük’ün
görünüşleri, ses tonları gibi
nahmet camileri, Kapalıçarşı
özelliklerle tanınırlar. Fiziksel
ve 20. yüzyıl yapısı Boğaziçi
iki yakasına takılan
görünüşleri ile insanlar birbiKöprüsü, İstanbul’un başlıca
bir altın gerdanlık
rinden nasıl ayırt ediliyorsa,
simgeleri arasında yer alan
mesabesindedir.
şehirler de fiziksel kuruluşları,
yapıtlardır. Konya’da Alaetgeleneksel dokuları, anıtları,
tin Tepesi, Mevlana Dergâhı,
yolları, çarşıları, evleri ve sokakları ile tanınır- Ankara’da Hacı Bayram Veli Camisi, Musul’da
lar. Kaleler, burçlar, kuleler, camiler, medreseler, Ulu Cami minaresi (Minaretü’l-Hadba’), Şam’da
hanlar, saraylar, köprüler, nehirler, meydanlar ve Emevî Camisi, Hamidiye Çarşısı, Halep’te Kale,
benzeri objeler, şehirlerin kimlikleri ile bütünleşir. çarşı ve benzeri yapılar o kentlerin simgelerini
Böylece kimi şehirlerin sahip olduğu tarihî anıtlar, oluşturur. Kerkük ile Erbil arasında kalan ve Zap
adeta o şehrin bir simgesi haline gelir.
suyu üzerinde olan Altunköprü de, tarihe nam salBazı şehirler bazen bir kale veya bir cami gibi mış eski görkemli köprüsü ile müsemma olmuş bir
önemli simgeleri ile tanınmıştır. Bazı şehirler ise Türkmen kasabasıdır.
birkaç simge ile ün kazanmıştır. Roma ve İstanbul
Kerkük kenti de kendine özgü simgeleri ile şöhgibi büyük metropollerde, birden fazla simgeler- ret olmuş bir kadîm beldedir. Ortaçağdan önce var
le karşılaşmak mümkündür. Roma’da Collezium, olmasına rağmen, 18. yılın sonlarına kadar kale içiSen Pietro gibi yapılar öne çıkmıştır. Eski dünya- ne hapsedilmiştir. O tarihe kadar bizzat kalesi ile ilgi
nın en önemli merkezi olan ve büyük uygarlıklara çeken ve bölgede en çok Erbil’e benzeyen önemli
beşiklik eden İstanbul’un çok fazla simgesi vardır. bir yerleşmedir. 16. yüzyılda Hasa suyunun kenaRoma, Bizans ve Osmanlı uygarlığının anılarını rında heybetli kalesi ile var olan Kerkük’te, kale dıyaşatan bu simgeler, büyük değerler taşır.
şında İmam Kasım makamının küçük bir yerleşme
İstanbul’da Osmanlı öncesi yapılar arasında çekirdeği olarak varlığını biliyoruz. Ayrıca kalenin
şehir surları ve bu sur üzerinde yer alan kapılar yarım mil ötesinde ve Hasa suyunun diğer tarafında
ilgi çeker. Edirnekapı, Topkapı, Silivrikapı ve Korya’nın, tıpkı Tisin köyü gibi küçük bir yerleşme
Mevlanakapı gibi yapılar İstanbul’un kimliğini olduğu tarihî belgelerle saptanmıştır. Daha sonraki
yansıtırlar. Ayasofya, Galata Kulesi ile Osmanlı tarihlerde bu iki yerleşme de Kerkük kentinin yerleşme dokusu ile bütünleşmişlerdir.
Korya yakası ile Hasa suyu arasında bir kilometre kadar mesafe olduğu, bu sahanın eskiden
mezarlık olarak kullanıldığı, gezginlerin seyahatnamelerinde mukayyettir. Daha sonra bu alan yerleşim sahası olarak kullanılmış ve böylece şehrin
iki yakası da Hasa suyuna dayanmıştır. Adından da
anlaşıldığı gibi Hass-ı Hümayun, yani devlet malı
olan Hasa suyu ile Korya semtinde çokça resmî
devlet binaları yapılmıştır. Nitekim hükümet sarayı, kışla, belediye binası, rüştiye ve sanayi mektepleri gibi bilumum kamu yapıları, arazileri hep devlet malı olan Korya semtinde inşa edilmişlerdir.
İki yakanın birbirine yaklaşması, nüfusun ve
ticaretin artması sonucu, özellikle en çok kışın ve
18
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bahar aylarında meydana gelen sel taşkınları yüzünden, şehrin iki yakası arasındaki irtibatın kesilmesi, hem kamunun, hem de özel sektördeki iş ve
ticaret işlerinin geniş çapta aksamasına yol açmıştır. Bu bakımdan Kerkük kentinin tarihinde ilk kez
bir köprü yapılması gündeme gelmiştir. Köprünün yapılışına dair latif bir hikâyenin varlığından,
kültür ve edebiyat araştırmacımız olan Av. Ata
Terzibaşı’nın, 20 Ocak 1959 tarihli sayıdan başlamak üzere Beşir gazetesinde 3 bölüm hâlinde çıkan yazısından öğreniyoruz. Taşköprünün yeniden
inşası münasebetiyle Terzibaşı, bu yazıyı geliştirip, yeni bulgular da ekleyerek daha kapsamlı hâle
getirmiş ve bu yazının birinci bölümünü Türkmeneli dergisinde1 yayımlamıştır. Hem tarihî, hem de
edebî kıymeti ve ehemmiyetine binaen bu yazının,
ikinci bölümü ile birlikte tamamı, elinizdeki Kardaşlık dergisinin sayfalarında yer almıştır.
Eski Eserlerin Yeniden Yapımı
Yıktırılan ve ortadan kaldırılan tarihî ve kültürel değeri olan bir eserin yeniden yapımında
dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Genel
Restorasyon Tekniklerinde konulan bilimsel kriterler (kıstaslar, ölçütler) göz ardı edilmemelidir.
Bu konuda yapılan tanım ve Venedik Tüzüğü’nün
saptadığı ilkeler de çiğnenmemelidir.

veya sitin elde bulunan belgelere dayanılarak yeniden yapılması anlamına gelmektedir.
Bu ancak özel durumlarda kabul edilen bir uygulamadır. Yeni yapı, yerine yapıldığı kültür varlığının tarihi dokusuna, özgün malzeme ve işçiliğine
sahip değildir. Bir kopya, tarihi yapının kütle ve
mekânlarını ancak biçimsel olarak canlandırabilir,
kültür varlığının yerini alamaz.
Yeniden yapım ancak çok önemli ve zorunlu
hâllerde uygulanabilir. Özellikle yıktırılan yapının
çok önemli ve simgesel bir değeri varsa veya halkın belleğinde çok derin anılarla yer etmişse tekrar
inşa edilebilir. Mesela İtalya’nın Venedik kentinin
San Marco meydanındaki tarihî saat kulesi 1902
yılında malzeme yorgunluğu sebebiyle yıkılmıştı. Meydanın en önemli simgesi olan bu kulenin
yıkılması halkın büyük bir üzüntü yaşamasına yol
açmıştır. Çünkü halkın her zaman buluşma ve kavuşma noktası olduğu için bu kule meydanın ayrılmaz bir parçası idi. Bu yüzden aynı malzeme
ve aynı biçimde tekrar inşa edilmiştir. Bunun gibi
Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin tıpkısı ve ben-

Genel restorasyon teknikleri içinde Yeniden
Yapım (Rekonstrüksiyon) hususundaki tanımlara
ve Venedik Tüzüğünün konuyla ilgili ilkelerine
göz atmakta yarar vardır.
Yeniden Yapım, tümüyle yıkılmış, yok olmuş,
ya da çok harap durumda olan bir kültür varlığının
1. Ata Terzibaşı, “Kerkük’ün Taş Köprüsü -1-”, Türkmeneli
dergisi, yıl: 4, sayı: 47, Aralık 2011, s. 2-6.
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Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün menba tarafında
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zeri, ulu önderin anısını yaşatmak için, Ankara’da
yapılmış ve halkın gezmesi için sergilenmişti.
Kerkük’teki taş köprü de binlerce insanın hatıralarında yer alan ve iki yakanın kavuşmasına
olanak sağlayan ve adeta iki yakada yaşayan insanların gönüllerini birleştiren dostluk bağının bir
simgesi idi. Hem de halkın türkülerine ve manilerine giren bir kimliği vardı. Hem de her ailenin bu
köprünün yapımında katkısı olduğundan dolayı bu
köprü kamu malı sayılan ulusal bir anıt niteliğinde
idi. Bu bakımdan yapılan köprü yeni ve tarihî bir
eser değildir. Ancak halkın gönlünü alan sembolik
bir yapı olarak kenti süsleyecek, anısı ve hikâyesi
gelecek kuşaklara taşınacaktır.
Bu nedenle yeniden yapımda doğru ve yeterli
bir restitüsyon (yeniden tasarımlama) araştırması
ve buna dayalı restitüsyon projesinin temel alınması
gerekir. Ayrıca gelecek kuşaklar açısından yapının
yeniden yapıldığı tarih de (rekonstrüksüyon tarihi)
cephesindeki bir plaket üzerinde belirlenmelidir..
Demokratik ve uygar ülkelerin de onay ve kabulünü alan ve Türkiye dâhil birçok ülkenin imzaladığı Venedik Tüzüğü (Mayıs 1964) yaptığı
tanımlarla kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması hususunda uluslar arası standartlar getirmiştir. Bu tüzüğe göre:
Tarihî kültür varlığı kavramı sadece bir mimari
eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de
kapsar. (Madde 1)
Kültür varlığının korunması ve onarımı için,
mimari mirasın incelenmesine ve korunmasına
yardımcı olabilecek bütün bilim ve tekniklerden
yararlanılmalıdır. (Madde 2)
20
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Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar,
bir tarihi belge olarak da korumaktır. (Madde 3)
Kültür varlığının korunması, her zaman onları
herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı,
ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler
tasarlanabilir ve buna izin verilebilir. (Madde 5)
Bir kültür varlığı tanıklık ettiği tarihin ve içinde
bulunduğu ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. (Madde 7)
Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma ve inşa için bilimsel verilerle ve deneylerle geçerliliği saptanmış herhangi çağdaş bir
teknik kullanılarak kültür varlığı sağlamlaştırılabilir. (Madde 10)
Eksik kısımlar tamamlanırken, bütünle uyumlu
bir şekilde bağdaştırılmalıdır; fakat bu onarımın,
aynı zamanda sanatsal ve tarihi tanıklığı yanlış bir
biçimde yansıtmaması için, özgünden ayırt edilebilecek bir şekilde yapılması gereklidir. (Madde 12)
Eklemelere, ancak yapının ilgi çekici bölümlerine, geleneksel konumuna, kompozisyonuna,
dengesine ve çevresiyle olan bağıntısına zarar gelmediği durumlarda izin verilebilir. (Madde 13)
Eski Köprü Yeniden İnşa Edilirken
Kerkük’te 1875 yılında inşa edilen Taşköprü,
halkın millî ve manevî bir varlığı kabul edilmiştir.
Özellikle imece usulü ile yapılan köprüde, herkesin
alın teri ve emeği vardır. İlk yapıldığı zaman köprü 16 gözden oluşmakta idi. Ancak Birinci Dünya Savaşından önce bir gözü kapatılmıştır. Daha
sonraki yıllarda da şiddetli yağmurlar sonucu sel
taşkınları olmuş, su seviyesi köprünün üstüne çıkarak, çevredeki bina ve evlerin bodrum katlarını
su basmıştır. Çay mahallesinde olan evimizin zerzemi (serdab, bodrum katı) denilen bodrum katını
meydana gelen feyezan sonucu su bastığını, hatta
7-8 yaşlarında iken, bu suları kovalara doldurarak
dışarı atmak için bütün ev halkı ile birlikte çalıştığımı da hatırlıyorum.
Bilindiği üzere eski taş köprü geleneksel yapım
teknolojisi olan kâgir (kârgir) yığma biçimde inşa
edilmiştir. Eski köprü inşaatlarında ayrıca suyun
menba‘ tarafına sel yaranlar inşa edilirdi. Mansap
tarafına ise sel yarana ihtiyaç duyulmazdı. Fakat
her nedense Kerkük’teki taş köprünün menba‘ tarafına sel yaranlar eklenmemiştir. Belki de Hasa
suyunun sürekli akan bir ırmak olmamasından dolayı, sel yaranlar düşünülmemiştir. Statik bilimin-
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de uzman arkadaşlarla da yaptığımız istişarede,
Kerkük’teki Taşköprü’nün sel yaranları olsaydı,
birkaç kez meydana gelen sel baskınlarında köprünün bir veya iki gözünün yıkılmasının mümkün
olmayacağı yolunda görüşler ortaya çıkmıştır.
Köprünün yeniden inşaatı işini alan yüklenici
(müteahhit) Süreyya Şirketi’nin yetkililerine de bu
husustaki görüşlerimizi ifade ettik. Yani yeni yapılacak köprüye “sel yaranlar da eklenirse, su baskınlarına karşı köprünün mukavemet gücü daha da artar”
denilmiştir. Ancak köprünün konstrüksiyonu (yapının taşıyıcı sistemi) betonarme olduğu için bir tehlikenin söz konusu olmayacağı görüşü ortaya çıktı.
Önceleri 16, daha sonraları ise 14 göze düşen
köprünün yıkılmasından sonra iki arasında kalan
Hasa suyunun içi doldurulmuştur. Bunun sonucunda eski köprünün yer aldığı bölümde, iki yakanın
birbirine olan mesafesi daha da kısalmıştır. Bu
yüzden köprüyü tekrar 16 gözlü yapmak için sivri kemerli gözleri daha da dar yapmak gerekir. Bu
ise su taşkınları olursa yıkılma riskini geniş çapta
arttırır. Köprü gözlerinin sayısını azaltmak mecburiyeti bundan doğmuş ve sonuçta 12 göz sayısında karar kılınmıştır. Hesaplar ve statik projeler
buna göre hazırlandı ve çizimler Yüklenici firma
tarafından Yol ve Köprü Müdürlüğü’ne iletildi.
Köprünün yüksekliği ve genişliği konusunda eski
ölçülere imkân dâhilinde sadık kalındı.
Eski taş köprü kâgir, yani yığma taş üzeri sıva
olarak yapılmıştı. Yeniden yapımda ise betonarme
taşıyıcıya, taş dokusunda olan prekast kaplamalar
giydirildi. Böylece görünüşte taş dokunun ön plana çıkması sağlandı. Modern inşaat teknolojilerinin akıl almaz boyutta gelişmesi sonucu, her türlü
taş dokuyu yansıtan imitasyon prekast yapımları
yaygınlaşmıştır. Özellikle Almanya bu alanda çok
ilerlemiştir. Taş kaplama dokusu konusunda seçim
yaparken, katalogda yer alan örneklerden seçme
işinin, değerli üstadımız Sayın Ata Terzibaşı’ya bırakılması da uygun ve yerinde olmuştur. Zaten işin
başından beri bu işleri görüş ve bilgileri ile yönlendiren Terzibaşı, bu millî hizmetin başında bulunmuş
ve yanlışlık yapılmaması için sürekli Kerkük’te çalışan arkadaşları uyarmış ve yönlendirmiştir.
Köprünün iki tarafına birer kapı yapılması isteğine biz doğrusu sıcak bakmamıştık. Çünkü orijinalinde böyle bir kapı yoktu. Ayrıca bu kapı ne işe
yarar diye Yüklenici Firma’nın sorumlusu İnşaat
Mühendisi Ercan Edip Şakir’e bu husustaki fikirlerimizi söyledik. Ancak resmi işverenin böyle bir
talebi olduğu ve bunda ısrar ettikleri anlaşıldı. Bu
arada köprü aydınlatma elemanları da tarihî dokuya
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uyumlu biçimde seçildi. Sonuçta bu hayırlı hizmet
için çalışan arkadaşlarımız ekip olarak manevî bir
haz ile görevlerini tamamladı. Bu hususta ekibimizde gayretle çalışan ve danışman olarak görüşleri ile
projenin bitmesini sağlayan Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi mensubu hocalara, öğrencim
olan Mimar Selim Sani Güngör’e ve İnşaat Mühendisi Selcen Gürbüz’e teşekkür etmek isterim.
Venedik Tüzüğüne uyularak, yeniden yapılan
bu köprünün görülebilen uygun bir yerine:
“Bu köprü, 1875 tarihinde yapılan, ancak 2
Mart 1954 tarihinde yıktırılan eski taş köprünün yerine inşa edilmiş ve 11 Aralık 2011 tarihinde resmî açılışı yapılarak hizmete sunulmuştur” yazılı bir kitabe levhası da asılmalıdır
Tarihî ve manevî değeri yüksek olan Taş
köprünün yıkılışından 57 yıl sonra yeniden ve
eskisine benzer biçimde tekrar yapımına karar
verilmesi, yapılan büyük bir haksızlığın giderilmesi, önemli bir kültür varlığının ortadan
kaldırılarak suç işlendiğinin itirafı ve eskilerin
deyimiyle iade-i itibar yapılarak Kerkük kentinden ve bu manevî mirasın sahibi olan kent
halkından özür dilenmesi anlamına geldiği için
büyük anlam taşımaktadır. Bu hususta rolü olan
herkesi, bu kente gösterdikleri manevî saygıdan
dolayı kucaklamak ve selamlamak gerekir.
Yeniden inşa edilen bu köprü, Kerkük’ün
iki yakasına takılan bir altın gerdanlık mesabesindedir. Bu münasebetle Kerkük’te haksız yere
yıktırılan ve kendi kaderine terk edilen tarihî
Kale ve Kışla yapılarının da eski hâllerine döndürülerek, Kerkük halkının hatıralarına saygı
gösterilmesini, kent halkı adına dile getirmek
görevimiz olmalıdır.
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Irak’ta Türkçe Eğitiminin
Dünü Ve Bugünü
Giriş
Elimizdeki kaynaklara göre Irak’ta Türkler, bin
yılı aşkın süredir yaşamaktadırlar. Yaklaşık 900 yıl
boyunca Irak Türkmenleri yönetici konumunda olmuş, pek çok devlet ve beylik kurmuşlardır. Türkmenler yönetici konumlarını İngilizler’in Irak’ı
işgal etmesi ile birlikte kaybetmişlerdir. Tarihî
kaynaklara göre Irak’ta ilk Türk toplulukları 674
yılında, Emevi Halifesi olan Muaviye tarafından
Horasan’a gönderilen Ubeydullah Bin Ziyadin’in
2000 kadar, okçulukta ün yapan, Türk askerini
Basra’ya yerleştirmesi ile başlar. Ancak bazı yazarlara göre de Türklerin Irak’a geliş tarihi daha
eskilere dayanmaktadır. Bu Türk okçularından,
Yemame’de, asi Arap bedevilerinin bastırılmasında
yararlanıldığı bilinmektedir (SAATÇİ, 2007: 20).
1534 yılında Osmanlı Devleti’nin Padişahı Kanuni
Sultan
Süleyman Han, bizzat ordusunun başında
Bağdat`a girmiş ve Safevî-İran hâkimiyetine son
vermiştir. 1534 yılından itibaren bölgede aralıksız
olarak Türk hâkimiyeti devam etmiştir. 1918’de
İngilizlerin Irak’ı işgal etmesi ve 1926 Ankara
Antlaşması ile Musul ve Kerkük`ün İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılmasının ardından bölgede
Türkmenlerin yok sayılmaya başlandığı bir döneme girilmiştir (DUMAN, 2011: 8).
1926’dan sonra Türkiye ile Irak arasındaki sınırların çizilmesi ile beraber Türkmenler, Irak’taki
yönetim tarafından baskı görmüş ve bir tehdit unsuru olarak algılanmıştır. Bu tarihlerde yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti, iç sorunlarını halletmeye ve
ülkenin kalkınmasına öncelik vermiştir. Dolayısıyla Türkiye tarafından destek bulamayan Türkmenler, devlete karşı isyana gitmeden kendi içine kapanarak dilini ve kimliğini korumaya çalışmıştır.
1920’lerden itibaren Türkmenler Irak’ta baskı
ve asimile politikasına maruz kalmışlardır. 19181920 yılları arasında Irak halkı İngilizlerin işgali altında baskı ve zulümlerle cebelleşmekteydi. Musul
vilayetine bağlı Telafer ilçesinde yaşayan halk bu
zulme dayanamayarak 1920’de Telafer civarında
yaşayan Arap reislerinin desteğini sağladıktan sonra
İngilizlere karşı ayaklanmaya geçmişler, İngilizlerin kışlasını basarak, onları bozguna uğratmışlardır.
22
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Fakat İngilizler daha sonra büyük birliklerin yardımıyla Telafer’i kuşatmış, halkı top ateşine tutmuştur. Bunun neticesinde, kurtulanlar üç ay boyunca
dağlarda büyük sıkıntılar içinde yaşamak zorunda
kalmışlardır. Daha sonra şartlı olarak yurtlarına dönen Telafer halkının ileri gelen lider ve aydınlarının
birçoğu tutuklanmış, bazıları işkence görmüş ve bir
kısmı da sürgün edilmiştir. 1920 ayaklanmasında
Telafer Türklerinin gösterdikleri kahramanlıklar sebebi ile bu yıl tarihe ‘’Kaçakaç Yılı’’ olarak geçmiştir (SAATÇİ, 2007: 189).
Irak Devleti’nin kuruluşu üzerine daha bir yıl
geçmeden, Irak Türkmenlerine karşı hazırlanan
tedhiş ve katliam girişimi üzerindeki sis perdesi bir
türlü kalkmamıştır. Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinde millî ruhun şahlanmasını önlemek için
İngiliz kuvvetleri bir mesaj ulaştırmak istiyordu.
İngilizler bu oyuna Tiyari kuvvetlerini alet ederek
4 Mayıs 1924 sabahı Kerkük’ün büyük çarşısında
bir kavga çıkartmıştır. İngiliz kuvvetleri, bu kavgadan sonra kışlalarına çekilip tekrar büyük kuvvetlerle şehre dönmüş olan Tiyarilere serbest hareket
emri verdi. Yağma ve saldırılara başlayan Tiyariler, Türkmenleri evine kadar takip ederek, ailelerinin gözü önünde katletmeye başladılar. Olayların büyümesi üzerine, Irak polis kuvvetleri araya
girerek sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Bunun
başlıca sebebi ise hükümet çevrelerinin, yüzlerce
Türkmen’in köylerden şehir merkezine yöneldiğini
ve soydaşlarını korumaya ve destek vermeye kararlı olduklarını görmesidir. Bu olayda, yaklaşık 4050 Türkmen katledilmiş ve Kerkük’te Türkmenlere
karşı uygulanan ilk ‘’Kerkük katliamı’’ olarak tarihin kara sayfasında yerini almıştır. (HÜRMÜZLÜ,
2006: 77-78).
12 Temmuz 1946 yılında Irak Petrol Şirketi
işçilerinin Kerkük’te yaptıkları grev sırasında yaşanan olaylar ve baskı hareketleri, insan hakları
çerçevesinde en doğal haklarını isteyen bu vatandaşlara karşı uygulanan sindirme politikasının bir
örneğidir. Bu olayda 5 Türkmen işçisinin hayatını
kaybettiği, 4 işçinin ve 6 polis elemanının değişik derecelerde yaralandığı bilinmektedir (HÜRMÜZLÜ, 2006: 91-93). Ayrıca Kerkük’teki işçiler,
Gâvurbağı mıntıkasında toplandıkları için katlia-
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mın adı “Gâvurbağı katliamı” olarak kalmıştır.
Irak Türkmenlerinin derinden yaralandığı; sevdiklerini, dostlarını ve önde gelen liderlerini kaybettikleri korkunç bir diğer olay da 1959 tarihinde
Kerkük’te yaşanan 14 Temmuz 1959 katliamıdır.
Ayrıca resmî kaynaklara göre bu katliamda Türkmenlerin 25’i şehit düşmüş, 130’u da yaralanmıştır
(Hürmüzlü, 105-109).
Irak’taki Baas rejiminin Türkler üzerindeki
baskıları 1979 yılında iyice ağırlaşmıştır. Irak’taki
Türklerin lider durumunda olan önemli şahsiyetleri, 1979 yılında gözaltına alınarak ağır işkencelere maruz kalmıştır. Bir süre hapis ve işkenceden
sonra, sonunda Bağdat yönetimi, Türk toplumuna
gözdağı vermek amacı ile 16 Ocak 1980 tarihinde 4 tane önemli Türkmen liderini idam etmiştir.
Türkmen toplumunun bu gözde ve değerli şahsiyetlerinin haksız yere idam edilmeleri, Türkmenler
arasında hükümete karşı büyük bir tepki ve nefrete
dönüşmüştür (Saatçi, 2007: 261-262).
Yukarıda belirttiğimiz gibi 16 Ocak 1980 tarihi,
Türkmenler için bir dönüm noktası sayılacak niteliktedir. Türkmenler bu tarihten itibaren daha şiddetli bir şekilde Baas rejimi tarafından baskı ve zulme
maruz bırakılmıştır. Tutuklamalar ve idam olayları
2003 yılına kadar aralıksız olarak devam etmiştir.
Yirmi üç yıl boyunca Türkmenler herhangi bir sosyal ve siyasi aktivitede bulunmamalarına rağmen
yine rejimin zulmünden kurtulamamışlardır. 1991
yılında ABD ve müttefik ülkeler, Saddam’ı yenilgiye uğratmak ve Kuveyt’ten defetmek için Irak’a
savaş açtılar. Uluslararası literatürde bu harbin adı
“1. Körfez Savaşı” olarak geçmiştir. Saddam Hüseyin, Irak’ın kuzey ve güney bölgelerinde güçlerini kaybettiğinden halk ayaklanmaya başlamıştı ki
müttefik ülkeler savaşın sona erdiğini duyurdular.
Saddam kısa bir süre içinde güçlerini toparlayarak
ayaklanmaya katılanları ve iç savaşa neden olanları cezalandırma kararı aldı. Bu arada ayaklanmaya
katılmayan Türkmenler evlerine kapanarak ülkenin huzura kavuşmasını diliyorlardı. Ayaklanmayı
başlatan gruplar Saddam’ın güçleri karşısında dayanamayıp dağlara kaçtığından Saddam da Altun
Köprü’de, çoluk-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek
demeden 100`ün üzerinde Türkmen’i katletmiştir.
Bu da tarihte Baas rejimi tarafından Türkmenlere
karşı işlenen en büyük katliamlardan biri sayılmaktadır.
Kronolojik olarak Türkmen tarihine baktığımızda Türkmenler, 80-85 yılı aşkın bir süredir,
yani 1920’lerde Osmanlıların Irak’ı İngiliz mandasına bıraktıktan sonra, ister Kraliyet ister Cumhuriyet Dönemi’nde olsun bütün yönetimler tarafından
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baskı, sindirme, zulüm ve asimile politikasına maruz kalmışlardır. Türkmenler devletçi bir geleneğe
sahip oldukları için devlete karşı silahlı mücadeleyi
tercih etmemiş; kendi içine kapanarak dilini, kimliğini ve kültürünü korumaya çalışmıştır.
ABD’nin önderliğinde müttefik ordularının
Irak’a girmesi ile Nisan 2003`te Saddam yönetimine son verilmiştir. ABD’nin kurtarıcı olarak Irak’a
girişi, önceleri halk tarafından büyük bir sempati
ile karşılanmış, sevinç ve heyecan doruk noktaya
ulaşmıştır. O güne kadar baskı ve zulümlere maruz
kaldığından, genel olarak Irak halkında ve özellikle
de Türkmen toplumunda, artık her şeyin demokratik ve insan haklarına saygılı bir anlayışla ele alınacağı ümitleri yeşermeye başlamıştır.
Ancak Kürt liderlerini kendine rehber tayin eden
ABD, Irak’ta iki önemli stratejik hata yapmıştır.
Bunlardan birincisi, özellikle Kürtlerin telkini ile
ABD’nin kendine tek bir etnik grubu müttefik seçmiş
olması, geri kalan Irak halkını da kendine düşman
görmüş olmasıdır. Bu durum, şiddet olaylarının ve
çatışmaların artmasına yol açmıştır. İkinci bir sebep
ise Irak’ta giderek nüfuzu artan İran’a karşı ciddi bir
politika sergileyememesidir (SAATÇİ, 2007: 282).
ABD işgalden hemen sonra Irak’ın ulusal ordusunu, güvenlik ve emniyet güçlerini, polis teşkilatını dağıtmış; kamu ve devlet kuruluşlarını dondurmuştur. Böylece devleti tümüyle çökertmiş, ülkede
güvenliği ve asayişi sağlayan kurumları ortadan
kaldırmıştır. Bu yüzden ülkenin her tarafında anarşi ve terör olayları baş göstermiş, merkezî hükümetin otoritesi sıfırlanınca kamu binaları yerel milis
güçlerince işgal edilmiştir. Türkmenler, herhangi
bir milis gücüne sahip olmadığı için bu denklemde
yerini alamamıştır.
2003’ten sonra Irak’ta Türkmenler demokrasi ve insan haklarına inanarak Irak`ta büyük yanılgılar içerisine girmiştir. Eski rejim tarafından
Türkmenlerin ellerinden alınan yerler, geri verilmeyerek yeni güçler tarafından işgal edilmeye
başlanmış; eski rejimde olduğu gibi baskı, zulüm
ve sindirme politikaları Türkmenler üzerinde oynanmaya devam etmiştir. Sadece roller farklıdır.
İlk geçici anayasada gereken hakları verilmeyerek
Türkmenler saf dışı bırakılmıştır. Daha sonra, 2005
yılında, Irak’ta ilk sözde demokratik seçim sürecine geçilerek burada Türkmenlerin oy oranını fazla
göstermemek için bazı seçim sandıklarını ortadan
kaldırarak kaybolmuş gibi bir izlenim bırakmışlardır. Daha sonraki süreçlerde ise Türkmenlere karşı
öldürme hareketlerine girişmişler, ayrıca zengin
Türkmen adamlarını kaçırmaya başlamışlardır.
Bunun neticesinde de ülkede hiçbir güce sahip ola-
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mayan Türkmenler, yurt dışına göç etmek zorunda
kalmışlardır. Dolayısıyla Türkmeneli bölgesinde
giderek Türkmen nüfusu azalmaya başlamıştır.
Irak Türkmenlerinin Saddam rejimi süresince
maruz kaldığı katliam, işkence, zulüm ve baskının
şiddet derecesi, başta Kürtler olmak üzere, Irak’taki
diğer etnik gruplarınkinden farklı değildir. Hatta ve
hatta bu vahşetin ölçüsü birçok alanda diğerlerininkine oranla kat kat daha fazladır. Böyle olmasının
başlıca sebebi Türkmenlerin sahipsiz olmaları, uğradıkları mezalimi ve gördükleri gayri insani muameleyi, Kürtler gibi Batı Avrupa ülkelerinde ve
Amerika’da kendilerini savunan lobiler aracılığıyla
dünya kamuoyuna hiç aksettirememiş olmalarıdır
(KERKÜK, 2003: 8).
Türkmenlere karşı yapılan zulüm, baskı ve sindirme politikaları siyasal ve sosyal alanda olduğu
gibi eğitim alanında da görülmüştür. 1990’lı yıllara
kadar kendi dillerinde okuma hakkı bulunmayan
Türkmenler, yine de dillerini korumayı başarabilmişlerdir. Dolayısıyla kendi ülkelerinde ana dilleri
ile eğitim hakkı bulunmayan çok sayıda Türkmen,
neticede geçmişten günümüze kadar, Türkiye’ye
ana dili ile eğitim almak için gelmiş ve hâlen de
gelmeye devam etmektedirler.
Irak’ta Türkçe eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup bütün derslerinin tamamen Türkçe olduğu okullarda (esas okul) ve sadece haftada bir ya
da iki saat Türkçe dersinin verildiği Arapça eğitim
veren okullarda (şümul okul) verilmektedir. Ancak
Türkçe eğitimi konusunda büyük sıkıntılar yaşanmakta ve esas okullara giden Türkmen öğrenci
sayısı gittikçe azalmaktadır. Bu duruma ilişkin en
büyük etken, Irak Hükümetine bağlı bir Türkmen
Eğitimi Genel Müdürlüğünün olmamasıdır. Irak’ta
Türkçe eğitimi, Kürtçe gibi ayrı bir müdürlük tarafından değil, diğer diller kapsamında bir Genel
Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Ancak son
zamanlarda anayasa, bağımsız Türkmen Müdürlüğünün kurulmasına izin verse de Türkmenlerin bu
yasayı yürürlüğe sokması epey zaman alacaktır.
Irak’taki müfredata uygun kitapların tercüme edilip
basıldıktan sonra kontrolünün yapılıp onaylanması,
bürokratik işlemler de hesaba katıldığında, çok zaman almakta ve okullara zamanında ulaştırılıp uygulamaya geçirilememektedir. Ayrıca Türkçe olarak hazırlanan kitaplar, ilkokullardaki çocukların
okuma ve anlama seviyesine hitap etmemektedir.
Bu çalışmanın yapılmasının nedeni, yukarıda
da belirtildiği gibi, Irak’ta Türkmenlere karşı ister
siyasi, ister sosyal ve ister eğitim alanında olsun,
yapılan haksızlıları dile getirip Türkçe eğitimi alanında yaşanan eksiklikleri ortaya koyarak sorumlu24
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ların dikkatlerini bu noktaya çekmek ve bunlar için
çözüm önerileri sunmaktır.
1. Ana Dili ve Türkçe Eğitimi
Yapılan çeşitli tanımların ışığında ana dili, insanın başlangıçta çocukken aile ve yakın çevresinden
daha sonra soyca bağlı olduğu topluluktan öğrendiği, bilinçaltına girmiş olan, toplumla en güçlü
bağlarını oluşturan ve bütün iletişim alanlarında
kendisini en rahat ve kolay ifade edebildiği dildir
(AKSAN, 1998: 81; ÖNCÜL, 2000: 43; TDK,
2008; 93; VARDAR, 1980: 20).
Ana dili öğrenimi, aslında öğrenmeden çok bir
edinimdir. Önce aile ve yakın çevre ile ilişkiler yoluyla edinilen ana dili, okullarda daha sistemli bir
hâlde öğrenilmektedir. Böylece bir taraftan bireylerin kişisel gelişimleri sağlanırken diğer taraftan
bireylerde ulusal kimlik kazandırılarak yurttaşlık
bilinci oluşturulur.
Dil yardımıyla düşünen ve düşündüklerini dil
yoluyla anlatan insanlar, iyi bir ana dili eğitimi
sayesinde, ortak bir düşünce sistemi oluşturarak
evreni anlamlandırırlar. Böylece aynı dili konuşan
insanlar arasındaki bağ kuvvetlenir. Böylece sahip
olunan kültür kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu da dil
eğitiminin aynı zamanda düşünce eğitimi olduğunu
ortaya koyar. Bu yüzden ana dili eğitimine büyük
bir önem verilmesi gerekir (GÖKALP, 1975: 37;
ÖZBAY, 2009: 3).
2. Irak’ta Türkçe Eğitimi
2.1. Irak’ta Türkçe Eğitiminin Tarihçesi
Irak’ta Türkçe eğitimi, Osmanlıların devamı
şeklinde, 1931 yılına kadar Türkçe olarak devam
etmiştir (Kerkük, Erbil, Kifri). 1931 yılında Irak
Devleti, Türkmenlerin eğitim haklarını ellerinden
almış ve Türkçe eğitim veren öğretmenleri sürgün
etmiştir. 1931’den 1970 yılına kadar Irak Türkleri,
eğitimlerini Arapça yapmak zorunda kalmışlardır.
1970’te Irak hükümeti bir yasayla Türkmenlerin
kültürel haklarını elde etme hareketi çerçevesinde
Türkmenlere ana dilleriyle eğitim yapma haklarını
geri vermiştir. Bu tarihte Kerkük ve Tuzhurmatu
bölgelerinde 200 kadar Türkçe eğitim yapan okul
açılmıştır. Yalnız bu okullarda eğitim eski harflerle
yapılmış, yeni harflerle eğitim verilmesine kesinlikle izin verilmemiştir. Bunda Irak hükümetinin
dışa karşı iyi görünmek istemesi etkili olmuştur.
Fakata aynı hükümet tarafından bir buçuk sene
sonra Türkmen okulları yine kapatılmıştır.
1991 tarihinde, 1. Körfez Savaşı’ndan sonra
Kuzey Irak’ın Dohuk, Erbil, Süleymaniye ve Kifri
şehirleri “güvenli bölge” olarak ilan edilmiştir. Bu
bölgenin Erbil ve Kifri şehirlerinde de halkın isteği
üzerine Türkçe eğitime geçilmiştir.
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1993 yılında Türkmenler, Kuzey Irak bölgesinde sekiz tane okul (Karaoğlan İlköğretim Okulu,
Doğuş İlköğretim Okulu, Türkmeneli İlköğretim
Okulu, Kerkük İlköğretim Okulu, Oğuz Han Lisesi, İmadeddin Zengi Lisesi, Garibi Lisesi ve Atabeyliler Lisesi) açmışlardır. Bu okullar muhteşem
bir ilgiyle karşılanmıştır (örneğin ilk kayıt esnasında toplam 800 öğrenci Doğuş İlköğretim Okuluna
başvurmuştur). Türkçe öğretmenlerinin gönüllü
olarak görev yaptıkları bu okullarda, eskisinden
farklı olarak, Türkçe eğitimi Latin harfleriyle yapılmaya başlamış ve bu okulların sayısı 2003 yılına
kadar artış göstermiştir (2003 yılına kadar toplam
13 tane Türkçe eğitim veren okulumuz bulunmaktaydı). Saddam Hüseyin’in kontrolü altında olan
bölgelerde ise Türkçe eğitimin yapılması yasaktı
ve Arapça eğitim yapılıyordu.
2003 işgalinden sonra Türkmeneli bölgesinde
Türkçe eğitim yapan okullar açılmaya başlamıştır. Irak’ta Türkçe eğitim yapan 425 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise vardır. Bunların sadece 76
tanesi tam Türkçe eğitim yapmaktadır. Bu okullardan 63 tanesi Kerkük, 11 tanesi Erbil ve 2 tanesi
de Kifri’de bulunmaktadır. Türkmenlerin yaşadığı
diğer bölgelerde ise tam anlamıyla Türkçe eğitim
yapan okul bulunmamaktadır.
2008 yılı itibarıyla Türkçe eğitim yapan okullarımızın illere göre dağılımı ise Tablo 1 ve Tablo
2’ye göre şöyledir:
Genel eğitim veren okullara bakıldığında Tablo 1’de görüldüğü gibi Kerkük ve Telafer başı
çekmektedir. Ancak Kerkük’te tam Türkçe eğitim
yapan okullardaki öğrenci sayısı giderek azalmaktadır. Kerkük’e 63 esas, 74 şümul okul bulunmaktadır. 2008-2009 yılı öğrenci istatistiklerine bakıldığında, Esas okullara giden Türkmen öğrenci
sayısı gittikçe azalmaktadır. Esas Türkmen okullarına giden öğrenci sayısı 6113 iken, şümul okullara giden Türkmen öğrenci sayısı 19.226’dır. Bu
durum Türkmen okullarının eksikliklerini ortaya

koymaktadır.
2003 tarihinden itibaren Irak’ta, Türkmenler
kendi ana dilleri ile eğitim yapmaya başlamışlardır.
Yukarıda da belirtildiği gibi sadece Kerkük’te Türkçe eğitim yapan 63 tane okul açılmıştır. İlk etapta

Tablo 2. Irak’ta Türkçe eğitim yapan okulların illere
göre dağılımı (DUMAN, 2011: 17).

bu kadar çok sayıda okulun gerekli alt yapılar tesis
edilmeden (yeterli sayıda ve kaliteli öğretmenlerin
bulunması, araç ve gereçlerin temin edilememesi,
uygun fiziksel ortamların sağlanması gibi) açılması
yanlış olmuştur.
2.2. Irak’ta Yeni Harflerle Eğitime Geçilmesinin Sebepleri
Irak’ta yeni harflerle eğitime geçişin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Eski harflerle Türkçeyi öğretmek oldukça
zordur. Çünkü Türkçede 8 tane olan sesli harflerin
karşılığı Arapçada 3 tanedir. Bu üç harf dışında,
Arapçada başka sesli harf bulunmamaktadır. Bu
harfler(a,u.e). Ayrıca Arapçada iki-üç şekilde bulunan bazı sessizler (ق، ث ؛ك، ص، ظ ؛س، ز، ه ؛ذ، ح، )خ,
Türkçede bir harfle (k, s, z, h) karşılanmaktadır.
2. Ana dilimiz olan Türkiye Türkçesini, Türkmen halkına öğretmek ve benimsetmektir.
2.3. Irak’ta Türkçe Eğitim Yapan Okul Tipleri
1. Esas okullar: Bu okullarda eğitim tamamen
Türkçe olup gerekli öğretmen
ve okul binası
devlet tarafından
sağlanmaktadır.
Araç ve gereçler
ise (kitap, yazı
tahtası, panolar
vb.) Türkmenler
tarafından karşılanmaktadır. Esas
okullarda uygulanan program içe-

Tablo 1. Yerleşim birimlerine göre Türkçe eğitim veren okul sayıları (DUMAN, 2011: 17).
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risinde biri din diğeri de Arapça dil bilgisi olmak
üzere iki tane Arapça dersi okutulmaktadır.
2. Şümul okulları: Bu okullarda müfredat tamamen Arapçadır. Sadece Türk dil bilgisi dersi Türkiye Türkçesiyle okutulmaktadır.
Son dönemde beş tane esas okul daha Telafer
ve Musul bölgelerinde açılmıştır. Bağdat ve güney
bölgelerinde ise Türkçe eğitim yapan okullarımız
bulunmamaktadır. Sadece Bağdat’a bağlı “Şuara”
köyünde halkın talebi üzerine geçen sene bir okul
açılmıştır.
Irak’ın genelinde Türkçe eğitim yapan okullarda görev yapan öğretmenlerin sayısı 1.500 civarındadır. Bunların bir kısmı sözleşmeli öğretmenler
olup maaşları parti (Irak Türkmen Cephesi) tarafından karşılanmaktadır. Bu okullarda eğitim gören
toplam öğrencilerin sayısı da 140.000’dir.
2.4. Irak’ta Türkçe Eğitimin Niteliği
Yazı dili olarak Arapçanın, konuşma dili olarak
da Türkmen şivesinin kullanıldığı aile ortamında
yetişen bir çocuk, bir anda Türkiye Türkçesi ağırlıklı bir eğitim dili ve Latin harfleriyle karşı karşıya
gelmektedir. Bu durum da eğitimde istenilen kaliteye ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Aşağıdaki etmenler
de eğitimin niteliğinde olumsuz etkiye sahiptir:
1. Güvenlik sıkıntısı: Bazı bölgelerimizde iç
çatışmalar hâlen devam etmektedir. Bu yüzden de
aileler çocuklarını okullara gönderememektedirler.
2. Bina sıkıntısı: Bir okul binasında üç farklı
etnik grup ders yapmaktadır. Örneğin sabahçılar
(Araplar), öğlenciler ve akşamcılar (Türkmenler
ve Kürtler). Bunun neticesinde şümul okullarında
Türkçe dersi haftada iki saate indirilmiştir.
3. Eğitimcilerin niteliği: Irak’ta Türkçe öğretmeni yetiştiren bir eğitim programı mevcut değildir. Türkçe eğitim veren öğretmenler yaz aylarında kısa süreli kurslara tabi tutulmakta veya yaz
aylarında gruplar halinde Türkiye’ye gelerek Gazi
Üniversitesi bünyesinde kısa süreli eğitimden geçmektedirler. Ancak bu yeterli olmamaktadır. Ayrıca
Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğretmenlerin genellikle orta yaşlarda olması, bu dili zor kavramalarına
neden olmaktadır.
4. Kütüphane ve kitap eksikliği: Çocuklara
yönelik yayınlar çok azdır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde
kitap temin edebileceği kütüphaneler bulunmamaktadır.
5. Araç-gereç eksikliği: Sınıfta kullanılan araçgereçler, ders kitapları ve yazı tahtalarıdır.
6. Ebeveynlerin Türkiye Türkçesini bilmemeleri: Çocukların ev ödevleri sırasında ailelerin yardımcı olamamasını, öğrenmeyi etkileyen bir faktör
olarak görebiliriz.
7. Toplum içindeki olumsuz propagandalar:
Türkçe eğitim veren okulların geleceğinin karanlık
olduğuna, çocukların, verilen Türkçe eğitim nede26
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niyle Arapça metinleri ve Kur’ân-ı Ker’im’i okuyamaz hâle geleceklerine (ek olarak Arapça ve din
dersleri verildiği hâlde) yönelik olumsuz propagandalar yapılmaktadır.
8. Genellikle Irak’ta Türkçe eğitimine duygusal olarak yaklaşılmaktadır. Her Türkçe bilen, öğretmen sıfatıyla Türkçeyi öğretmektedir.
Öneriler
1. Öğretmen yetiştirme okulları veya kısa vadeli enstitüler açılmalıdır. Fakat öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, öğretimin daha
kaliteli olması açısından gerekmektedir. Çocuklara
yönelik hazırlanan kitaplar, alanında uzman kişiler tarafından daha nitelikli olarak hazırlanmalıdır
(Kapak, tasarım, renk vb. konularda).
2. Derhâl eğitim programları hazırlanmalıdır.
3. Türkçe eğitimi samimi bir şekilde ele alınmalı ve gözden geçirilmelidir.
4. Türkçe eğitimi yapan okulların sayısının düşürülmesi konusu ile bu okulların sayısının ve eğitim kalitesinin artırılması, sorumluların ana hedefi
olmalıdır.
5. Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün bağımsız olarak faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
6. Karşıt propagandaları bertaraf edebilecek
olumlu propagandalar geliştirilmelidir.
7. Her hangi bir üniversite ile yapılacak anlaşma doğrultusunda, Irak’tan getirilecek yılda 10-15
öğretmen adayının Türkiyeli öğrencilerden tecrit
edilmiş (aksi hâlde Türkiyeli öğrenciler arasında
başarı düzeyleri daha düşük oluyor) bir sınıfta, zayıf yönlerini göz önünde bulunduran öğretim elemanları tarafından kısa zamanda Irak’taki ihtiyacı
karşılamak üzere eğitilmeleri gerekmektedir.
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Klasik Türkmen (Kerkük)
Şairleri Üzerine
Günümüzde, komşu fakat başka bir ülke sınırlarında bulunan Kerkük (ve içinde bulunduğu ülke), Cumhuriyet Türkiyesinden önce Türk
hâkimiyetinde bulunan bir yerdi. Aslında Kerkük
için “Türk hâkimiyetinde” demek bile ciddi bir
haksızlıktır, incitici ve kırıcı bir nitelemedir; zira
o diyar, özüyle sözüyle zaten Türk idi, hattâ –sade
Türk değil– Türkmen idi.
Elan da Türk ve Türkmenliğine zerrece şüphe
duymadığımız Kerkük bölgesinin Türklüğü, hamasi ve bu nedenle de sözde kalmış bir Türklük
olmamıştır. Türkmen sıfatını taşıyan –doktorundan
mühendisine, öğretmeninden avukatına– hemen
herkes, eline kalem almış ve hoyrat, mani, gazel,
kaside… yazmayı; önceden yazılanları okumayı
adeta kutsal bir görev bilmiştir.
Ancak itiraf etmelidir ki –hukukçu kimliğini
gölgeleyecek kadar– dilci, edebiyatçı, folklorcu
ve etnograf olarak Atâ Terzibaşı1’nın Türk kültür
1. 1924 Kerkük doğumlu; avukat, yazar. Kerküklü Molla
Ahmed’in oğlu Abdurrahman Ağa’nın soyundandır. (Terzibaşı
soyadı bu zata dayanır). Bir fikir adamı ve önemli bir yazar olan
dedesi Abdüllatif Efendi Osmanlılar devrinde tabur imamlığı
yapmıştır. Mahalle mektebinde okudu; Kur’an-ı Kerimi hatmetti. İlköğrenimini Türk okulunda, lise tahsilini Arapça eğitim
yapan bir lisede yaptı. Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi (1950). Kerkük’e dönüp avukatlığa başladı. Yirmi-yirmi
bir yaşlarında yazıları yayımlanmaya başladı (1945): El-Edib
(Beyrut), Er-Risale (Kahire), El-Hadis (Halep) gibi Arapça dergi-mecmuaların yanı sıra Türk Yurdu ve Türk Dili’nde
araştırmaları yayınlandı. Arapça yayınlanan haftalık Es-Sakaf
el-Hadise ve Türkçe yayınlanan Beşir adlı gazetelerin de sahibi idi. 22 Mart 1959 tarihinde tevkif edilmiş ve Hille şehrine
sürgün gönderilmiştir. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yazı hayatına kaldığı yerden devam eden Atâ Terzibaşı’nın belli başlı
eserleri: Kerkük Hoyratları ve Manileri (3 cilt) adlı eseri, ciddi
bir emek ürünüdür. Birinci cildin (Bağdat, 1347/1955, Darülmarife Matbaası) zengin içeriği şöyledir: Bir önsözden sonra
kaynaklar ve tenkit (s. 10-20); Kerkük hoyratları ve manileri
(20-22); hoyrat lafzının aslı (22-28); hoyrat ve manilerin edebî
mefhumu (28-32); hoyratlarda cinas (32-39); hoyrat ve manilerin mevzuu (39-44); hoyratla mani arasında mukayese (44-46);
hoyrat ve manilerin doğuşu (46-51); vakıalara dayanan hoyrat
ve maniler (51-73); hoyratın musıki bakımından menşe ve
* Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, EDİRNE/TÜRKİYE. [Bu yazı daha önce
bildiri olarak sunulmuştu: ÖBEK, Ali İhsan, “Klasik Türkmen
(Kerkük) Şairleri Üzerine”, Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7-9 Ekim 2010, Kayseri].
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tarihine hizmetleri çok az Türk(men)e nasip olmuştur.
Zira o, bir şekilde kalem oynatmış her Türkmeni edip ve şair kabul ederek kayda geçirmeyi
kutsal ve zevkli bir görev bilmiştir. Esasen eserlerine baktığımızda, bu yönünü gizlemediğine
şahit olmaktayız. Söz gelimi Erbil Şairleri2 “son
sözü”nde şöyle der:
“Kitapta Garibi, Yakup Ağa, Mücrim, Şeyh
Esat, Abdürrezzak Ağa, Hazani, Haşim Nahit, Nesrin Erbil ve başkaları gibi fikir sahibi güçlü şairler
yanında ister aruz vezinlerinde, ister de serbest stilde olsun şiir yazan ve edebî sanatları pek de yüksek olmayan şairlere de yer vermemizin sebebi, bu
coğrafi bölgede toplumlarına hizmet etmek şuuru
içinde çırpınıp anadilleriyle kalem oynatan genç
edebiyatçılarımızı da unutmamak ve tarihî kültürümüzün her safhasını inceleyerek meydana çıkarmağa bağlıdır. Kitabın siyakı da bunu gerektiriyor.
Gerçi bazı şairler hakkında derlenen bilgiler kıttır,
ama bu kadarını da saptamakla o şairleri nisyandan
kurtarmış olduğum için milli ve tarihî bir görevin
tekâmülü (73-80); hoyrat ve manilerin söyleniş tarzı (80-105);
tanınmış hoyrat çağıranlar (104-130); başka ülkelerde hoyrat
ve maniler (130-139); Kerkük hoyrat ve manilerinin özel vasfı
(139-149); umumî netice (144-147); indeks (139-164) bir açıklama (164). İkinci cilt (Kerkük, 1956, Terakki Matbaası) alfabe
sırasına göre dizilmiş 850 kadar cinaslı; üçüncü cilt (Kerkük,
1957, Terakki Matbaası) ise 1200 kadar cinassız hoyrat ve
maniyi içermektedir. Bu kitabın genişletilmiş baskısını (1970)
da hazırlamış olan Terzibaşı Kerkük Havaları, Kerkük Eskiler
Sözü, Kerkük Ağzı, Türkmen Sözlüğü, Kerkük Şairleri, Nazaratü Camia fi Tarih el-Edeb et-Türkî (Türk Edebiyatına Toplu Bir
Bakış), Erbil Şairleri, Kerkük Matbuat Tarihi… gibi eserlerin
de yazarıdır.
2. Küçük boy üç ciltten oluşmaktadır: 1. cilt (Kerkük, Eylül
2004) 124, 2. cilt (Kerkük, Aralık 2004) 127 ve 3. cilt (Kerkük,
Şubat 2005) 154, toplamda 450 sayfadan oluşan bu antolojide
yer alan edebi şahsiyetler şunlardır: Cercis; Mail; Nami; Garibi; Osmani; Kāsıd; Hafız; Yakup Ağa; Hamed; Lebleb; Sait;
Necmi; Harabi; Süreyya; Abdürrezzak Ağa; Mücrim; Ziya /
Esat; Şeyh Ali; Hazani; Hamdi; Gavsi; Naci; Nüzhet; Safvet;
Haşim Nahit Erbil; Kâni; Cahit / İhsan Doğramacı; San’an Kasap; Nesrin Erbil; Sedat Erbil; Reşat Erbil; Murat Erbil; Cercis
Bahçeci; Ferhat Coşgun; Fuat Şeyh Mustafa; Esat Erbil; Adnan
Kasapoğlu; Hüsam Hasret; Burhan Yaralı; Cemal Öksüz; Nihad
İlhanlı; İhsan Erbil; Diyar Erbil; Mahmut Kasapoğlu; Şemsettin Veli; Riyaz Demirci; Murat Yaşar.
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küçük bir bölümünü yaptığıma inanmaktayım.”
Atâ Terzibaşı’nın bu misyonla ve titizlikle kaleme aldığı –bizce– en önemli ve kapsamlı eseri on
iki ciltlik Kerkük Şairleri adını taşıyan külliyatıdır.
Beş kişiden müteşekkil bir ekipçe yayıma hazırladığımız bu eserin künye bilgileriyle kaba muhteviyatı şöyledir:
Kerkük Şairleri:
C. 1 (Bağdat, 1382/1963, 200 s. : (Ön Söz);
Nevres; Bedri; Esat; Kasımi; Urfi; Sâfi; Kābil);
C. 2 (Kerkük, 1387/1968, 256 s. : Müfti; Lutfi;
Âli; Gulami; Hâlis; Salih; Faiz; Şeyh Rıza; Hâlisi;
Rasih; Baha);
C. 3 (Bağdat, 1409/1988, 244 s. : Mihri; Tabipoğlu; Tabip; Mehmet Nevruzi; Şeyhoğlu; Hâki;
Râzi; Şâki; Nevres-i Salis; Hâvi; Yakup Ziyai; Sakıp; Mehmet Salih; Zulmi; Ömer bin Kasım; Lutfullah bin Veli Efendi; İsmail Mekki bin Veli Efendi; Fazlullah bin Veli Efendi; Fevzi; Tıfli; Rencuri;
Hâkim; Nari; Nakşi; Haydaroğlu; İvazoğlu);
C. 4 (Kerkük, 1421/2000, 131 s. : Mahmut
Nedim; Salih Rıfat; M. Galip; Aziz Sami; Mekki
Lebip; Kasım Hulusi; Sait Fıtrat; Seyit Salih; Ahmet Sabri; Abdüssamet Sabri; Süleyman Vehbi;
Abdülfettah Vehbi; Kâmil Vehbi; Kerimi Dakuklu;
Rüşdi; Reşit Ali Dakuklu; Reşit Kâzım Beyatlı);
C. 5 (Kerkük, 1421/2000, 144 s. : Ahmet Medeni; Abdullah Kutsi; Seyit Mehmet Cevat; Mehmet
Rauf Ferdi; Ömer Fevzi Mektubi; Mustafa Salim;
Süleyman Salim; Mehmet Baha; Servet Kevser;
Rauf Tisinli; Mustafa Muhip);
C. 6 (Kerkük, 1421/2000, 142 s. : Hicri Dede;
Huşyar Dede; Didar Dede; Abdülmecit Vâfi; Mustafa Vâfi; Süleyman Vâfi; Hüsamettin Aşki; Süleyman Sami Yusuf; Süleyman Sami Ali; Sadîk
Osman; Abdullah Mazhar; Hızır Lutfi);
C. 7 (Kerkük, 1421/2000, 136 s. : Reşit Akif;
Mehmet Sadık; Esat Naib; Sadullah Müfti; Sait
Besim; Mehmet Hatip);
C. 8 (Kerkük, 1422/2001, 140 s. : Osman Mazlum; İzzettin Abdi; Tevfik Celal; Nâzım Refik; Ömer
Ağa Piryadi; Arap Fehmi; Celal Rıza; Taki Bey)
C. 9 (Kerkük, 1422/2001, 128 s. : İnayet Koçak; Şakir Sabir Ziraatçi; Mehmet İzzet Hattat;
Ahmet Otrakçıoğlu; Necmettin Esin; İsmet Özcan;
Atâ Bezirgan; Ali Rıza Alaslan; Âşık Abbas; Yusuf
Nuri; Sait Âşık; Şehnaz Hanım);
C. 10 (Kerkük, Haziran 2004, 136 s. : Abdurrahman Askeri; Hâki; Vechi; Kâmi; Hamdi; Tıfli;
Mehmet Salih Mektebdar; Tevfik Erkân; Hasan
28
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Hüsni; Halil Münevver; Râzi; Hasan Görem; Âşık
Rıza; Şekur Hânzâd; Mustafa Gökkaya; Ferah
Gökkaya; Şekibe Ünlü; Leyla Merdan; Ümmi Nedime);
C. 11 (Kerkük, 1426 Rebiüssani/Haziran 2005,
101 s. : Mehmet Ramiz; Abdüssettar Abdi; Abbas
Kemal; Burhan Celal; Nâsıh Bezirgân; Fatih Saatçi; Ömer Zeynel; Hasan Necef; Ekrem Cuma Pamukçu; Talip Semin Dakuklu; Yasin Mahir; Mehmet Hamlegil; Hayrullah Bellüoğlu);
C. 12 (Kerkük, Zilhicce 1426/Kânunusani 2006,
108 s. : Fuat Hamdi; Ali Marufoğlu; Abdülhâlık
Beyatlı; Bahaettin Salihi; Ali Saip; İsmail Serttürkmen; Fahrettin Ergeç; Hasan İzzet Çardağlı;
Sabah Karaaltın).
Son cilt olan bu, on ikinci cildin “sunuş”u şöyledir:
“Bu kitabın daha önce basılmış olan on bir cildinde, fani dünyadan göçen şairlerimizi tanıtmıştık. Bu kez kitabın ele aldığım on ikinci cildinde,
Azrail aleyhisselam konuk olmak için kapılarını
çaldığı ama şimdilik kendisini reddeden dört büyük şairimizle, rahmetlik olan öteki şairleri tanıtmayı uygun gördüm. Bilmem Azrail efendi bize bu
işi tamamlamaya fırsat verir mi? Her hâlde emr ü
irade menlehülemrindir…” Müellif (s. 3)
*
Küçük boydaki bu külliyatın sayfa sayısı yaklaşık iki bin civarındadır: 1866.
Şüphe yok ki –sayısı yüz elli küsuru bulan–
bu şairlerin bu platformda tanıtılması, tartışılması imkân dâhilinde değildir. Ancak bunlar içinde,
klasik şiir vadisinde hakikaten üstat kabul edilen
şairler de bulunmakta olup bunlardan sadece birkaçına temas etmekle yetineceğiz:
Fuzuli ve Nesimi gibi aşk ve tasavvuf
dâhilerinin, Ruhi gibi metafizik ve hiciv üstatlarının neşvünema ettiği bir iklimden; rivayet ve isnat
yoluyla dahi olsa;
Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem
Fetvâ-yı hûn-ı nâhakımı yazdı ibtidâ
beytinin şairi bir Nevres-i Kadîm’in ve meselâ
Hangi yerlerden hevâ-yi aşk eser en çok desen
Bahtı bed Kerkük bir İstanbûl iki Bağdâd üç
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diyebilen bir Rasih’in yetişmesi yadırgatıcı
olmasa gerek. Zira –Osmanlının– Irak bölgesi de,
Rumeli diyarı gibi ve belki ondan daha velut ‘şairler yatağı’dır. Şu farkla ki bu bölgede yetişmiş
kimi değerler, bazı şanslı hemşerileri kadar şanslı
olamamış, gölgede kalmışlardır.
*
1. Hâlis:
Doğum ve ölüm yeri Kerkük olan Şeyh
Abdurrahman-ı Talibani [1211/1797 – 1275/
1858-9], aynı zamanda hatırı sayılır bir şairdir.
Dilinin keskinliğinden, müstehcenlik karışık hiciv
ve mizahi şiirlerinden gelen şöhreti, Irak sınırlarını
aşıp İran’a, Hindistan’a ve bütün bir Anadolu’ya
yayılmış olan Şeyh Rıza’nın babasıdır.
Tahsilini bulunduğu bölgede, Kerkük, Süleymaniye ve Bağdat’ta yapmıştır. Henüz on dokuz
yaşındayken Arapça bir eseri Türkçeye mükemmel
surette çevirmiş olduğu bilinir ki bu, kabiliyetinin
yanı sıra çok köklü bir eğitim aldığının göstergesidir.
Hâlis, oğlu Şeyh Rıza’nın Irak sınırlarını aşan
ününden daha büyük ve keyfiyetçe de kıyas kabul
etmez bir şöhrete sahiptir; ne var ki o, daha çok bir
mürşit, bir sufi olarak tebarüz etmiştir.
O, dedesinden babasına, Şeyh Ahmet’e, Şeyh
Ahmet’ten de kendisine tevarüs eden köklü tasavvufi bilgi ve birikimi mükemmel ve asil bir biçimde devam ettirmekle kalmayıp, çok daha ileri bir
noktaya taşıyabilmiş büyük bir sufidir.
Her şeyden önce o, zülcenahayndir, aynı anda
iki meşihat makamını temsil eden biridir. Şöyle ki,
babasından boşalan postnişinliğin yanı sıra, on bir
erkek çocuk sahibi bulunan babasının çok samimi
ve fakat “evlattan mahrum” olan dostundan, Şeyh
Maruf Köse’den boşalan postnişinliği de, tabii babasının izniyle, deruhte etmiştir.
Adeta edebiyat ve tasavvuf musıkisi merkezi
hâline dönüştürmüş olduğu tekkesinde her akşam
“yüzlerce” derviş, fakir fukara, seyyah… iaşe ve
ibate edilir. Bu durumun payitahtça bilinmesi üzerine, 17 Zilkade 1262 [06 Kasım 1846] tarihinde
bir irade-i seniyye kaleme alınarak, Bağdat Şeyh
Abdülkadir-i Geylani Vakfı bütçesinden olmak
üzere beş yüz kuruş taâmiyye parası şeyhin emrine
tahsis edilir, şairin maaşı bin beş yüz kuruşa çıkartılır, yaptırmış olduğu camiin çalışanlarına da beş
yüz kuruş maaş bağlanır.
Sultan Birinci Abdülmecit [saltanatı: 18391861] devrinde yapılan bu tahsisat, devletçe daha
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sonraları da devam ettirilmiştir. Bu tahsisatın dışında, halkın da tekkeye büyük bağışları olmuştur.
Şüphesiz, devlet ve halk tarafından gelen bu
destekte, Hâlis’in, halk arasında efsanelere konu
olmuş kişiliğinin çok büyük bir etkisi vardır. Çünkü; “şeyhliği maddi bir hayat sürmeğe vesile saymayan Hâlis taşıdığı mahlasın hakiki sahibi” olarak, oluk oluk akan bu para ve yardımlarla, sadece
ve sadece derviş yetiştirmiş ve bu halis emeğinin
karşılığını da almıştır:
Anadolu’da (Sivas, Amasya, Tokat) Kadiriliğin ilk yayıcısı olan Mur Ali Baba’nın, Hâlis’ten
icazetli olduğu bilinir.
Onun müritleri, dervişleri arasında, din farkı bile gözetmeksizin hepsine eşit şekilde davrandığı, her sınıftan insan vardır. Sultan Birinci
Abdülmecit’in, ona bazı hediyeler göndermiş, yüz
kuruş aylık da bağlatmış olduğu bilinen eşi Sultane
Hatun bile onun müritlerindendir.
Şair (ve yazar) yönüne ilişkin birkaç söz söylemek gerekirse… On dokuzuncu yüzyılın bu meşhur sufisinin;
Müselmânan çi hâlest în zikâr-ı hîş hayrânem
Ne râh-ı
Müselmânem3

şer‘

mîpûyem

ne

kâfir

ne

Birev zâhid megû mârâ berâh-ı şer‘ u din bâzâ
Ki men mest-i mey-i aşkem diger çîzî
nemîdânem4
gibi, “Cezbe-i Aşk” ile söylediği, Arapça, Farsça
ve Türkçe şiirlerinin istisnasız bütünü tasavvufi
içeriklidir.
Asıl tesiri mürşitliğinde olmakla birlikte, şiiri
de irşat için vazgeçilmez bir araç olarak kabul etmiş olması dolayısıyla –nesrinin yanı sıra– şiiriyle
de çok etkili olmuştur.
(Irak) Türk(men) edebiyatına bütünü basılmış
eserlerinden5 başka, sözlü ve yazılı nasihatlerle ye3. ‘Müslümanlar! Bana bir de siz hayret dolu bakışlarla ba mayın: Öyle bir durumdayım ki kendime kendim bile şaşıyorum: Kâfir değilim, Müslüman da değilim… Bunlar yetmezmiş
gibi şeriat yolunun, Allah’ın tasvip ettiği gerçek yolun da yabancısıyım!’
4. ‘Zahit! Allah aşkına benden uzak dur! İkide bir şeriatten,
dinden… dem vurup da gerçek yol budur, tuttuğun yol yol değil… deyip durma! Çünkü ben aşk şarabıyla sarhoşum; aşk iksirinden başka şeyi tanımam!’
5. 1. İkinci baskıda Cezbe-i Aşk adıyla basılmış olan Divan.
2. Mesnevi’den seçilmiş yirmi beytin Farça manzum şerhinden ibaret olan Kitabü’l-Maarif fi Şerhi Ma‘nevî’ş-Şerif. 3.
Abdülkadir-i Geylani’nin menkıbelerine dair olup Arapçadan
Türkçeye tercüme ettiği Behcetü’l-Esrar.
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tiştirip büyüttüğü iki önemli eser daha, Şeyh Rıza
ve Faiz gibi iki şair-evlat miras bırakmıştır.
2. Faiz ve Sâfi:6
a) Faiz:
Şeyh Hâlis’in ortanca oğludur; Şeyh Ali’nin
kardeşi, Şeyh Rıza’nın ağabeyidir. 1834 ila 1897
yılları arasında yaşamış, asıl adı Abdülkadir, mahlası ise Faiz olan şair, hayatının bütününü, hiç
ayrılmadığı, doğum ve ölüm yeri olan Kerkük’te
geçirmiştir. Şiirle, küçük yaşlarda ilgilenmeye
başlamış; “zamanının medrese tahsilini Kerkük’te
yaparak Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Arapça dillerini edebiyatıyla kavramış bir şairdir” [Terzibaşı, 2,
s. 85]. Türkçe (ve Farsça) yazmış olduğu şiirlerine
serpiştirilmiş durumdaki Arapça beyitlerle mısralarını istisna edecek olursak “Kürtçe ve Arapça şiirler
yazdığı hiç duyulmamıştır” [Terzibaşı, 2, s. 85].
İşte Faiz’in hayatına ilişkin söylenebilecekler
hemen hemen bu kadardır.
Kişiliğine, ahlâkına… dair söyleyebileceklerimiz ise şunlardır: Aldığı dini-tasavvufi terbiyeyle
tam mutabakat içerisinde, oldukça sade, mütevazı ve pürüzsüz bir hayat sürmüştür. Her gün beş
vakit namazını cemaatle kıldıktan sonra tekkedeki odasına itikâfa çekilip, vaktinin çoğunu taat ve
ibadetle geçirdiği bilinir. Zaten, yekûnu bir divan
tutacak olan eserlerini de, taat ve ibadetten fırsat
buldukça yazmıştır. Bunun dışında, bir ara tedrisle
de uğraştığı, bu cümleden şair Gulami’ye Farsça
dersler verdiği de bilinmektedir.
Hayat çizgisine uygun dünya görüşünü;
Ne kesb-i mâl için sa‘y u ne câha rağbetim vardır
Kanâ‘at çok yaşasın sâyesinde râhatim vardır
dizeleriyle başlayan şiirinde adeta özetlemiştir.
Kerkük’ün gezinti yerlerini tasvir eden manzum bir eserinin de olduğu rivayet edilir.
Fuzuli’den hemen sonraki mertebeyi Faiz’e
tahsis eden Atâ Terzibaşı Faiz’i Şeyh Galip’le de
karşılaştırarak eşit seviyede (ve fakat tasavvufi
temsil açısından Şeyh Galip’ten üstün) kabul etmiş
ve şiirinin özelliklerini birkaç maddede toplamıştır, mealen:
1) Irak Türkmen edebiyatına Türkçe şiirin en
güzel örneklerini kazandırmış şairlerden biri olan
Faiz, bu nedenle birinci sınıf şairlerden sayılır ama
Türk edebiyatı tarihinde layık olduğu yeri henüz
alamamıştır.
6. Faiz ve Sâfi’yi aynı başlıkta, bir ikili olarak almamızın s bebi bu iki şairin müşaarelerine hürmetendir.
30

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖ

Yıl/Year 14 السنة

2) Erken yaşlarda şiirle uğraşmış, birçok parlak manzumeye imza atmıştır.
3) Pürüzsüz, lekesiz ve tekellüften uzak bir
üslubu vardır.
4) Hoyratlarının yanı sıra, klasik tarzda yazmış olduğu şiirlerinde de halk dilini, halk söyleyiş
ve deyimlerini kullanma hassasiyetine sahip olmakla hoyratları gibi bu tarz şiiri de, halkın zevkini okşamış, geniş halk kitleleri tarafından beğenilerek okunmuştur.
5) Kendisinden sonra gelen Kerküklü birçok
divan şairini etkilemiş; ayrıca “Türk kültürünü
bellemiş Kürt şairleri” üzerinde de, intihale varan,
derin etkileri olmuştur.
Faiz’in şiirinin en belirgin (üslup) özelliği bizce şudur:
Faiz şen şakrak, Nedimane hattâ daha ileri şiir
yazmış, şu farkla ki şiirini mutlaka tasavvufla sonlandırmıştır. Bu üslup özelliğini; sevgiliyi daracık,
streç pantolon ve kısacık/daracık bir ceket yahut
montla tasavvur ve tasvir ettiği ünlü şiirinde bile
ihmal etmemiştir:
Bir sâde süslü nâzenîn pantolu dar zayyikpotin
Paltosu kıssa tâ sürîn âlâfıranga muntazam
b) Sâfi:
Sâfi [Kerkük, 1224/1809 – Kerkük, 1316/1898].
Molla Derviş diye bilinen babası Mehmet Efendi,
devrinin önde gelen âlimlerindendir. Tahsiline ilişkin detaylı bilgimiz yoktur. Bir ara tarih, coğrafya,
mantık gibi alanlara ilgi duymuşsa da hayatını ticarete atılarak kazanmış şairlerdendir.
Babasından kendisine kalan duagûyluk beratını yenilemek maksadıyla İstanbul’a gelen Sâfi,
başına gelen gayet enteresan bir olay üzerine
İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Kerkük’e
dönen şair, hayatının sonuna kadar orada yaşar;
Tuzhurmatı’daki emlâk-i hümayun muavinliği görevi son memuriyetidir.
Bilinen yedi eserinin tamamı yazma hâlde olup
henüz basılmamıştır. (Divan; İftiraname; Hikâye;
Kıstas-ı Müstakim; Ahbârü’d-Düvel ve Âsarü’lEvvel; Emsile; Lugāt-ı Türkiyye).
Yazarlık yönüyle önde gelen yazarlardan biri
olan Sâfi, Türkçe ve Farsça şiir söylemede üstat
şairlerdendir. Çoğunlukla sade bir dil kullanan
şair, çeşitli söz ve mana oyunlarına meyli dolayısıyla, bazen de süslü bir dille yazar. Şu kadar ki bu
süslü dilin hudutlarının, sade dille kaleme aldığı
şiirlerdeki “yerli”likten çıkarak, ortalama bir Os-
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manlı divan şairinin üslubundaki süslülüğü aşmadığını belirtmek lazımdır. Şiirleri, edebî şahsiyeti
oturmuş her şair gibi, eslaftan beslenmekle onları
taklit etmenin çok farklı şeyler olduğunun göstergesidir. Atâ Terzibaşı, eserine aldığı şiirlerinin
edebî değeriyle ilgili mütalaa ve tahlile lüzum bile
görmediğini belirtirken, bu şiirlerin kendilerini zaten ispat ettiğini vurgulamış oluyor.
Şiirinin muhtevaca dini-tasavvufi, hikemi…
çerçevede olduğunu söylemek yanlış olmaz.
3. Şeyh Rıza:
Tabir caizse Şeyh Rıza [Kerkük, 1832 – Bağdat, 13 Ocak 1909] ağzı bozuk –hattâ kimi rivayetlere nazaran– ahlâkı da bozuk olan bir şairdir.
Ancak öyle de olsa, neticede gerçek anlamda bir
şeyhdir! Nitekim şu beytinde şeyhliğine toz kondurmayan şair, içlerinden ‘bu nice şeyhliktir’ diyenleri de tatlı sert bir edayla uyarır:
Beni hâlî bilirsin kuvve-i kudsiyyeden câhil
Seg-i dergâh-ı Gavs’im ben dahî bir himmetim
vardır
Bilinmez ama, kaleme aldığı kimi dize ve şiirlerinin adeta günümüze ışık tutmasındaki hikmet,
belki de şairin sözünü ettiği işbu himmettir. Söz
gelimi: Mektupçu iken birden valiliğe yükseltilmiş
olan biri hakkında söylediği şu beyti sanki dönemindeki Irak’ın değil de –kuzeyinden merkezine
kadar– bugünkü Irak’ın portresidir:
Mûsul vilâyet oldu Nâfî Efendi vâlî

Dâhil-i cennet şevem derzümre-i ahbâb-ı tû
Ô reved dercennet u men dercehennem key
revâst
Ô seg-i Ashâb-ı Kehf u men seg-i ashâb-ı tû8
*
Sözlerimizi bitirirken şunu söylemeliyiz: Atâ
Terzibaşı’nın, Kerkük ve Erbil şairlerine ilişkin bu
tetebbuatı –sayın hocalarımız ve meslektaşlarımızca– mercek altına alınmalı ve kalburüstü şairlerin
eserleri akademik makale, tez ve kitaplara konu
olmalıdır. Yayım safahatının Kerkük Vakfı’nın
omuzlarına yüklenmemesi ise yayımlanacak eserleri mahallilikten (!) kurtarmakla kalmayacak,
Kerkük ve Kerküklülere de iadeiitibar anlamına
gelecektir.
KAYNAKÇA
Fethullah Esad, Dîvân-ı Şeyh Rızâ-yı Tâlibânî,
Bağdat, 1946.
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk
Şairleri, C. 3, İstanbul, 1988 (1499)-504; C. 2, s.
422-3
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antoloji
8. Peygamber’e seslenerek: Ashab-ı Kehf’in köpeği olan Kı mir gibi, ben de cennete girip sana inananlarla birlikte oturmayacak mıyım?! Ashab-ı Kehf’e köpeklik etmiş, sadakatle bağlanmış bir köpek cennete girsin de; değil senin, senin Ashabının
dahi sadık bir köpeği olan ben, cehenneme gireyim!.. Bu olacak
şey mi?!

Horyatlar

Vâveyletü’l-vilâyeh vâveyletü’l-ahâlî
Bir hiciv ustası olan Şeyh Rıza’nın şiiri hemen
hemen kaba hiciv ve mizahtan ibarettir, denebilir.
Ancak ilave etmelidir ki bu hicivler söyleyişçe çok
etkili ve nazım tekniği bakımından kusursuzdur.
Sosyal eleştiri oklarından Bağdat ve hatta bütün bir Irak kurtulamamıştır:
Irâk’a geldi İsmâ‘îl Pâşâ fart-ı sür‘atle
Ki pây-i fitneye âyîne-i mülke cilâ versin
Kilâb-ı eşkıyâ etrâfın aldı şaştı bîçâre
Dedi yâhû nasıl bir memleket Allah belâ versin
(…)
Gavs’i Abdülkadir-i Geylani’nin türbesi haziresine defnedilmiş olan Şeyh Rıza’nın bir kıtası
vardır ki bu, müşterek bir doğu şiirinin/tefekkürünün zirvelerindendir. Vasiyeti üzerine mezarı taşına kazınan Farsça7 kitabe şudur:
Yâ Resûlallah çi bâşed çün seg-i Ashâb-ı Kehf
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Öz Tunaya
Düşkündür öz Tuna’ya
Tanrım rahmet eylesin
Üstadım Öztuna’ya
Öz Tunanın
Hayranı öz Tuna’nın
Eminim hakkı asla
Ödenmez Öztuna’nın
Öz Tuna
Üvey değil öz Tuna
Nice eserler verdi
Büyük bilgin Öztuna

Aydil EROL

7. Bu kıtanın Molla Cami’ye ait olduğu da rivayet edilir.
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Ayrılmaz öz Tuna’dan
Neler neler öğrendik
Hepimiz Öztuna’dan
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Yavru Vatanın Büyük Lideri
Rauf Denktaş
Millî davaların
hedefine ulaşması
ve dünya politika
arenasında başarı
kazanması, ömrünü
bu davaya adayan,
yaşama
sebebini
davası ile özdeşleştiren lider vasfına sahip kişilerin
ortaya çıkması ile
mümkün
olmaktadır. Günümüzde
milletlerin hayatına
demokrasi rejimi
egemen oldukça ve
her ne kadar siyasî
mücadeleler partileşmeler yoluyla
yapılıyorsa da, yine
de bu husus fazla
değişmemektedir.
En azından doğu
toplumları gibi demokratikleşme geleneği toplumsal olgunluğa erişmemiş ve bu süreç henüz
tamamlanmamışsa da, davaların liderlerle kaim
olduğu gerçeği gözden kaçmamaktadır.
Bu lider örneklerinden biri de, 13 Ocak 2012
tarihinde kaybettiğimiz Rauf Denktaş’tır. Ömrünü Kıbrıs Türklüğünün varlığını sürdürme
mücadelesine adayan Denktaş, yakın tarihte sivrilen büyük bir mücadele adamı idi. Taviz vermez çelik iradesi ve salâbeti sayesinde, dünya
tarihine geçmiş liderler arasında ilgi toplamıştır. O hayatını gece gündüz Kıbrıs davasına ve
Kıbrıs Türkünün bağımsız, özgür olmasına ve
millî haklarına kavuşmasına adamıştı. Bu amaca ulaşmak için de Türkiye’nin Kıbrıs davasına
sahip çıkması için her türlü yola başvurmuş ve
bunda muvaffak olmuştur.
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Bu bakımdan
Denktaş, henüz hayatta iken efsane
olan sayılı liderler
arasına girmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin
kurulmasından
sonra da Cumhurbaşkanı olarak hizmetlerine devam etmiştir. Onun siyasî
hayatını kesmek ve
tekrar siyaset sahnesine çıkışını engellemek isteyenler olmuştur. Hatta
cumhurbaşkanı seçilmemesi için her
türlü oyuna başvurularak önü kesilmiştir. Ancak onun
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti liderliğinin önü keselememiştir.
Irak Türkmenlerinin haklı davalarına da
zaman zaman destek ve moral veren Denktaş,
Türkmenlerin bütün çabalarını, Türkiye’yi bu
işe bulaştırmak üzerinde yoğunlaştırmaları gerektiğine işaret etmiştir. Millî mücadele yolunda
direnişli, kararlı ve yiğit olunmasını, bunun için
de toplumun ilk başta birlik ve beraberlik içinde
hareket etmesini tavsiye etmiştir.
Türk dünyasında olduğu gibi Türkmeneli diyarında da saygı ve sevgi duyulan bir lider olan
Rauf Denktaş’a yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Kıbrıs Türk halkına ve bütün Türk
Dünyasına baş sağlığı diliyoruz.
Ruhu şad ve mekânı cennet olsun…
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Irak Türkleri Büyük
Lider Denktaş’ı
Son Yolculuğuna
Uğurladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu
ve birinci Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın
dün başkent Lefkoşa’da yapılan cenaze törenine
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü de katıldı.
Irak Türklerinin Denktaş’ı örnek aldığını belirten Tütüncü “Sayın Denktaş verdiği mücadele
ile Kıbrıs Türklerinin makûs talihini değiştirmiş,
baskı ve soykırımı altında ezilen halkını adeta
ihya etmiştir. Bu büyük insan örnek mücadelesi ile
Türk Dünyasının ve özellikle Türkmenlerin gönlüne taht kurmuştur. Mekânı cennet olsun, nur içinde
yatsın.”dedi.
Merhum Cumhurbaşkanının ailesine ve KKTC
devlet yetkililerine başsağlığı dileklerinde bulunan Tütüncü, Türkmenlerin taziyelerini bildirerek
Türk Dünyasının büyük liderini kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü dile getirdi.
Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. 16 Ocak pazartesi günü yapılan ilk
tören Denktaş’ın hayatını kaybettiği Yakın Doğu
Üniversitesi hastanesinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan ikinci törenin ardından 17
Ocak Salı gününe kadar ihtiram nöbeti yapılarak,
Denktaş’ın naaşı devlet erkânı ve halk tarafından
ziyaret edildi; Selimiye Camiinde kılınan öğle namazından sonra kortej eşliğinde Cumhuriyet Parkında yer alan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)
anıtının yanına defnedildi.

Horyatlar
Denk taşa
Acep var mı denk taşa
Rauf isminle Rabbim
Rahmet eyle Denktaş’a
Denk taştan
Yuvarlandı denk taştan
Razı olacak Tanrı’m
Eminim ki Denktaş’tan
Denk taşı
Nişan taşı denk taşı
Minnetle anacağız
Biz her zaman Denktaş’ı
Denk taşım
Bozuk kantar, denk taşım
Gönüllerde saltanat
Sürecektir Denktaş’ım
Denk taşsız
Düşünülmez denk taşsız
Mümkün değil olamaz
Yeşilada Denktaş’sız
Denk taşın
Mizan düzgün denk taşın
Kolay kolay gelir mi?
Bir benzeri Denktaş’ın
Aydil EROL
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Osman OĞUZ

Acı Kaybımız

Mehmet G. Gedik

(Kerkük, 1930-İstanbul, 30 Aralık 2011)
Kerkük’te çalıştıktan sonra
Irak Türkmen davasının
tekrar İstanbul’a geldi ve
değerli bir temsilcisi olan
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı
Mehmet Gedik, 30 Aralık
PTT
Başmüdürlüğü’nün
2011, Cuma günü akşamüstü,
Yeraltı Şebeke bürosunda
tedavi gördüğü Maltepe
İnşaat Mühendisi olarak çalıştı
Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve buradan emekli oldu.
Hastanesinde
hayata
gözlerini yumdu. Rahatsızlığı
Mehmet
Gazi
Gedik
sebebiyle bir süreden beri
hayatı
boyunca
Türklük
yoğun
bakımda
yatan
davası uğruna ve Irak’ta
Mehmet Gedik’in cenazesi,
Türk varlığının yaşatılması
31 Aralık 2011 Cumartesi
yolunda mücadele etmiştir.
günü Fatih Camiinde kılınan
Kerkük’te gençlik yıllarından
öğle namazından sonra Eyüp
beri bu mücadele içinde
Mezarlığında toprağa verildi.
yer alan Gedik, oturdukları
Çay mahallesi gençlerinin
Kerkük’ün
tanınmış
Merkeziye İlkokulu 5. sınıf öğrencisi
iken. (Kerkük, 5 Ekim 1940)
vatansever ve millî geleneklere
Türkmen Gedik ailesine
bağlı biçimde yetişmeleri
mensup olan Mehmet Gedik,
için çaba harcamıştır. Bu
1930 yılında doğdu. Asıl
adı Mehmet Gazi’dir. Babası Zeynel Ağa, Baki sayede Çay mahallesinde yetişen gençlerin, millî
Ağa’nın oğludur. Kerkük’te Belediye Başkanlığı konulara karşı duyarlı biçimde yetişmelerine
da yapan Baki sevilen ve sayılan bir zat olup, katkı sağlamıştır. 1950’li yıllarda Türkçe
kitapları mahalle gençleri arasında yayan, yeni
zengin ve cömert bir insandı.
Ailece memleket sever bir tayfaya mensup Türkçe harflerinin öğrenilmesinde öncülük eden
olan Mehmet Gazi, ilk ve orta öğrenimini çalışmaların başında yer almıştır.
İstanbul’daki öğrencilik yıllarında da bu
Kerkük’te tamamladı. 1954 yılında Türkiye’ye
gelerek İstanbul’da Maçka Teknik Üniversitesi davaya bağlı olarak çalışmalarını sürdürdü.
İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bir süre Dava arkadaşları arasında güvenilir bir dost
olarak, dürüst ve ağır başlı tavırları ile ilgi çekti.
Türkiye’deki milliyetçi ve maneviyatçı hareket
içinde yer aldı. Siyasî gelişmeleri iyi takip etmesi
ve isabetli analizler yapması ile de her zaman
itibar ve ilgi gördü. Sürekli okuması ve tartışması,
günlük gazeteleri takip etmesi sayesinde geçmişi
inceleterek geleceği anlamaya çalışırdı. En büyük
merakı yakın tarih ile Tanzimat sonrası hatıra
kitaplarını okumaktı.
Öğrencilik yıllarında Türkiye’de CHP-DP
gibi iki büyük parti arasında büyük çekişme
yaşanıyordu. Siyasî gelişmelerin 27 Mayıs
darbesine kadar uzayan süreci, Irak Türkmenleri
arasında onun kadar iyi kavrayan kimse yoktu.
Bu hususta rahmetli Galip Erdem Ağabey
Reşit Küle Rıza ile Çay Mahallesinde (Kerkük, 1 Temmuz 1930)
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Osman OĞUZ
“Türkiye’deki durumu içinizde Mehmet Gedik
kadar iyi anlayan kimse yok. Aranızda ilk uyanan
Türkmen odur” derdi. Kasım Gülek’in mahkeme
duruşmalarını bizzat adliyede takip edecek kadar
meraklı idi. Bu konuda gazetelere kadar yansıyan
fotoğraflarda Kasım Gülek’in mahkeme çıkışında
en önde yürüyen kişi olarak görülmüştür.
Gazeteleri ayrıntılarına kadar okur ve fıkra
yazarlarını izlerdi. Özellikle Irak Türkmenleri
hakkında lehte ve aleyhte çıkan yazılardan
dolayı, arkadaşları ile birlikte gazeteleri ve fıkra
yazarlarını ziyarete giderdi. Onları ve yanlış olan
hususları anlatırdı. Gazeteci ve yazar Va Nu (Vala
Nurettin)’nun Irak’ı ziyareti hakkında çıkan bir yazı
üzerine tepki gösteren İzzettin Kerkük ve Mehmet
Gedik’in başını çektiği bir grup Türkmen öğrenci
Peyami Safa’yı ziyaret etmişlerdi. O yazıda Va Nu
“Irak’ta yaşayan Ermeniler hâlâ Türkçe konuşuyor

Mehmet Gedik ünlü siyaset adamı Kasım Gülek’in duruşmasını yakından
izlemiş ve mahkeme çıkışıda yanında yer almıştır (İstanbul 1956).
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Mehmet Gedik, Ömer Gedik ve Cahit Fahrettin (Kerkük, 1 Temmuz 1953)

ve Türkçeyi yaşatıyorlar”, biçiminde cümleler
yazınca, haklı olarak Türkiye’de eğitim gören
Türkmenler de tepki göstermişler ve şikâyetlerini
Peyami Safa’ya bildirmişler. Böylece Peyami Safa
Irak’ta köklü bir Türk topluluğu olduğunu, Va
Nu’nun bunları Ermeni zannetmesinin büyük bir
gaf olduğunu yazmış ve eleştirmiştir. Karşılıklı
yazılarla süren polemiklerin sonunda Va Nu, özür
dilemek zorunda kalmıştır. Bu yazıları daha sonra
İzzettin Kerkük “Düşünceler” başlığı altında bir
broşür hâlinde İstanbul’da bastırmıştır.
Hayatı boyunca bir meçhul asker gibi çalışan
Mehmet Gedik, hemşerilerine çok düşkün bir
insandı. Herkesi arar sorar, sıkıntılarına yardımcı
olurdu. Samimiyeti, inancı, temiz kalpliliği,
hemşerilerine karşı vefalı oluşu ve candan
arkadaşlığı sayesinde her zaman saygı ve sevgi
kazandı. Kendi kuşağından olan rahmetli Hasan
Saatçi, bana her zaman şunu söylerdi: “Mehmet
Gedik yaşça bizden küçüktü ama milliyetçilikte
bizim hocamızdı.” Gerçekten siyasî ve sosyal
olaylar hakkında isabetli yorumları vardı. Bu
konuda bizlere yol gösterici rolünü unutmak
mümkün değildir.
Mehmet Gedik’in mütevazı bir hayatı vardı
ve hep böyle yaşadı. İnsanların görünüşüne göre
değil, taşıdığı cevhere göre hareket ederdi. Paraya
pula, şana şöhrete itibar etmezdi. Zengin bir aile
çocuğu olmasına rağmen, sıradan bir yaşantısı
vardı. Hiçbir şeye özenmez, hiçbir kimseyi asla
kıskanmazdı.
Ölümü hemşerileri ve arkadaşları arasında
büyük üzüntü yaratan Mehmet Gedik’e Allah’tan
rahmet, kederli ailesine, dava arkadaşlarına, bütün
Türkmen camiasına baş sağlığı ve sabır dilerim.
Nur içinde yatsın.
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Ahmet TELAFERLİ

Mehmet Gedik’in Ardından
Aziz dostum ve arkadaşım Mehmet Gedik’in
vefat haberini teessürle öğrendim. Merhumun vefat ettiği günlerde çok ağır bir grip hastalığı geçirdiğim için, evde yatıyordum. Dolayısıyla cenazesinde bulunamadığım için çok üzgünüm. Geçmişte
aramızda geçen bir anıyı da anlatmak istiyorum.
Temmuz 1955 yılında Bolu’nun önemli turizm
merkezi olan Abant gölünden bahsediliyordu. Biz
de iki arkadaş olarak Abant Gölünü görmeğe karar
verdik. Mehmet’le Haydarpaşa’dan trene bindik,
bizimle aynı trende Dr. Yunus Terzioğlu ile nişanlısı
Suzan Hanım da vardı. Adapazarı’nda indik. Yunus
Ağabeyler Adapazarı’nda Suzan Hanımın ailesini
ziyarete gidiyorlardı. Orada bizden ayrıldılar.
Mehmet’le ben otobüsle Bolu’ya vardık. Oradan minibüsle ikindi vakti Abant’a vardık. Üzerimizde kısa kollu birer gömlek, yazlık pantolon
ve yedek birer kazağımız vardı. Akşamüstü Abant
çok soğudu. Orada Turizm Bakanlığının lüks bir
oteli vardı. Biz öğrenci bütçesine göre çok pahalı olmasına rağmen, orada kalmak için müracaat
ettik. Otel müdürü hiç boş yer olmadığını, hatta
kendi yatağını Ankara’dan gelen çocuklu bir aile-

ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine orada bulunan
Öğretmen Evi ve Şeker Fabrikalarının Kamplarına
müracaat ettik. Ne yazık ki hiç birinde boş yer olmadığını bildirdiler.
Akşam eğlencesini öğretmenler gurubu düzenlemişti. Öğrendiğimize göre bu eğlenceleri her akşam sırayla bir kamp yapıyormuş. Her ne ise göl
kenarında kesilmiş birkaç ağaç yakıldı. Herkes bu
ateşin etrafını sarmıştı. Şarkılar söyleniyor, şiirler
okunuyordu. Topluca gecenin geç saatlerine kadar
eğlence sürdü. Gece saat gece bire doğru halk dağıldı. Biz orada açıkta kaldık. Öğretmenler kampının bekçisi kantine perde olarak gerdikleri iki eski
battaniyeyi sökerek bize verdi. Karyola falan yoktu. Battaniyenin birini altımıza, diğerini üstümüze
örttük. Telafer deyimi ile sabaha kadar sepet ördük (çivikestik); yanı donup kaldık. Sabaha doğru
bekçi bize kahvaltı verdi. Kahvaltımızı yaptıktan
sonra İstanbul’a döndük. Böylece Abant gezisinden iyi bir ders almıştık.
Bu vesile ile kardeşimiz Mehmet Gedik’le ve
ağabeyimiz Yunus Terzioğlu’na Tanrıdan rahmet
ve mağfiret dilerim. Nur içinde yatsınlar…

Soldan Sağa: Yavuz Türkcan, Mehmet Gedik, İzzettin Kerkük, Aydın Sakallı ve Zeki Çökmez Kerkük Mitingi İSTANBUL
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Funda Aydın MUSTAFA

Şehit Albay Pilot Aydın Mustafa
Bu sene yazmayacaktım. Yine hepimiz, bütün aile konuşmadan sessizce geçiştirecektik 29
Aralık’ı. Böyledir bizim evde; üzücü şeyleri dile
getirmeyiz, susarız. Sustuk yıllarca… Annem sustu, ablalarım sustu, ben sustum. Benim konuşacak
bir şeyim de yoktu zaten. Çünkü hatırladığım hiçbir
şey yok. Ben babama dair hiçbir şey hatırlamam;
cenaze töreninden başka! Ablama hiç sormadım
babamı hatırlıyor mu diye. Babam tutuklandığında
Çiğdem ablam 5, ben 3, büyük ablam Hülya da 10
yaşımızdaydık. Üzülmememiz için bahsedilmezdi evde babamdan. Büyüyünce de birileri konu
açınca bir şeyler duydum babamla ilgili. Cesaret
edemedim anneme sormaya. Yarasını deşip, canını
yakmak istemezdim. Saddam devrilince Kerkük’e
gittik ve amcama sordum bazı şeyleri. Bu sefer de
onu incitmişim meğer. Ertesi gün bana “lütfen bu
konuları bir daha konuşmayalım, canım yanıyor”
dedi. Yine sustum.
Diş hekimliğinden mezun olunca 1 yıl
Kerkük’te çalıştım. Kapı açılıp içeri birileri girerdi
bazı günler. “sen Aydın’ın kızı mısın” diye sorarlardı. Ve başlarlardı babamı anlatmaya. İşte o yıl tanıdım babamı. Meğer ne büyük adammış dedim. Bir
gün 2 arkadaşı benim yanımda karşılaştılar. Eski
günlerinden bahsetmeye başladılar. İçim acıdı, babam da olsaydı yanlarında, o da sohbete katılsaydı dedim içimden. Bir tek o gün demedim babam
da olsaydı diye. Hep dedim, çünkü hep eksiğim.
Aslında daha çok babam olsa nasıl olurdu derim.
Bir kızın babasına dokununca, onunla bir şey paylaşınca hissettiği şey nedir diye sorarım kendime.
Bir filmde ölmek üzere olan bir baba “çocuğumun
boğazında düğüm olmak istemiyorum” demişti. İşte tam da bu benim hissettiğim babam için.
Bu sene yazmayacaktım. Her sene bir şeyler yazmak klişeleşmeye neden oluyor sanki. Ruhunu
yitiriyor gibi. Aldım yine de kalemi elime. Baktım acı aynı acı, özlem aynı özlem. Her şey doğal,
içimden geldiği gibi. Bir de dedim ki kendime: benim babam gibi mert, benim babam gibi cesur, benim babam gibi yüce bir insanı neden başkalarına
hatırlatmayayım? Belki birileri yazımı okuduktan
sonra seslenir çocuklarına, “bakın” der, “bizim bir
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Şehit Pilot Aydın Mustafa

soydaşımız vardı: Şehit Albay Pilot Aydın Mustafa,
ya da Tayyar Aydın”. Babam hakkında iki cümle
anlatsalar çocuklarına bana yeter. Orta yaşlı insanlar tanırlar babamı, hem de iyi tanırlar. Ben gençler
de tanısınlar istiyorum. Türkmen milleti bu duruma kolay gelmedi. Çok şehitler verdik. Gençlerimiz geçmişimizi bilmeli. Gençlerimiz ne yollardan
yürüyüp buralara geldiğimizi bilmeli. Gençlerimiz
yolumuzu aydınlatan şehitlerimizi tanımalı. Gençlerimiz
Şehit Aydın’ı tanımalı! Bu yazıda övmeyeceğim babamı. O’nun övgüye ihtiyacı yok çünkü.
O zaten en güzel mertebeye ulaştı. Ama Türkmen
milletinin O’na, bütün şehitlerimize borcu var.
Onları saygıyla anma ve yeni nesle tanıtma borcu.
Sadece Onlara değil, geride bıraktıkları Funda gibi
yetim çocuklarına, Türkan gibi cefakâr eşlerine de
borçları var. Şehitlerimiz için birer dua ve biraz
saygı lütfen…
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Evliya Çelebi Kerkük’te VI

Kal‘a-yı Kerkük’ü Ziyaret
“Sabah-ı şerifleri hayrola…” nidasıyla uyanub
melek yaverimi yanı başımda buldum.
“N’oldı uşağum” didüm.
“Efendüm salatü’l-fecri eda eyleyüb aşağı inmek gerekdür, zira Koryalı Zeynel kahvaltu sofrasında bekler”
“Eyvah demek geç kalduk. İmdi abdes alub sabah namazımızı kılam” didüm.
Namazı eda eyledikden sonra aşağıdaki müsafir odasına indük. Maşallah Zeynel Efendi yine
mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlamışdur. Koyun yoğurdunun yanında bir de manda kaymağını
görünce pek iştahlandum. Kerkük’de buna gâmış
kaymağı dirlerse de bunun lisan-ı ‘Arabîdeki camusdan muharref olduğu ayan ü beyandur. Ol vakt
yine Melek yaverim kulağıma Anadolu taraflarında bunun kömüş kaymağı diye ma‘ruf oldugini
söyledi. Demek kim bu dahi camus’tan gâmış’a,
gâmış’tan kömüş’e münkalib olmuşdürür. Sofrada
ayrıca yumurta, ahaliyi Türkman’ın dizze didükleri toprakdan imal idilen çömlek ile tandırda pişirülen nohut, lobya dinülen börülce dahi vardur. Bu
Zeynel Efendi bizleri ziyadesiyle mahcub idecek
kadar takdir eylemişdür.
Kahvaltıdan sonra hemen yola revana olmak
içün hazırlanub dışaru çıkdık. Bağdat yolundan
Kerkük Kal‘asına bir sa‘at mesafe vardur didümse
de, Koryalı Zeynel:
“Evliya Emmi, buradan 10 dakikada Kal‘aya
varuruz” didi. Meğer Zeynel Efendi yine seyyare-i
mürihesini müheyya eyleyüb, bizzat kendüsi bizleri Kal‘aya götürmeğe kararlu imiş. Seyyare ile
hareket itdikden kısa müddet sonra pek meşhur
olan Kerkük’ün Kal‘ayı cesîmesine varduk. Karşumda Kal‘ayı görünce pek müteheyyic oldum. Ol
vakt bu günü bana gösteren Allah’a şükr idüb du‘a
eyledüm. ( ﻫﺫﺍ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺭﺒﻲHaza min fazli Rabbi)
Kerkük Sancağına Dâir Ma‘lumât
Kerkük Kal‘asını tavsife geçmeden, evvel-i
emirde Kerkük Sancağı hakkında ma‘lumât-ı
müfîdeye ihtiyac vardur. Kerkük Sancağı Sultan
Murad-ı Rabi‘’in devr-i saltanatlarında Devlet-i
‘Osmaniye’nin taksimat-ı idaresinde Musul
Eyâletine tâbi‘ Şehrizor Sancağına merbut idi.
38
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Ol vakt Kerkük’ün tesmiyesi ile Şehrizor ismi ziyadesiyle birbirine karışduğı içün, namı Kerkük
Sancağı’na tahvîl olunmuş idi. Şehrizor Sancağı
dâire-yi vilâyetin cihet-i şarkıyyesinde vâki’ olup
şimâlen Süleymaniye Sancağı ve hudud-i İraniye
ile, cenûben ve şarkan Bağdat vilayetiyle, garben
Musul ve Hâkkâri ile mahdud ve merkez kazasından mâ‘edâ Revanduz, Erbil, Salahiye, Köysancak, Râniye kazalarını hâvîdir. Arazisinin ekseri
vafîrü’lmiyah ovalardan ve bir kısmı dağlıktan
‘ibarettir. Livânın Hakkâri hududundan Diyala suyuna kadar tûlü 72 ve ‘arzı 35 sa‘attir. Merkez-i
livâ olan Kerkük şehri garb-i cenûbiden başlayarak şarka doğru uzanıp giden bir takım mukavves
tilâlin havzasında vâki’ ve önü ova olub gayet
vâsi‘dür.
Kerkük havalisi Mülûk-i Selcukiyye devrinden
sonra Atabekiyye emirlerinin ‘uhdesinde bulunmuş, ba‘dehü Karakoyunlu ve Akkoyunlu hanedanı
hükümetlerine geçmişdür. Selatin-i Osmaniyenin
pek muktedir hükümdârı olan cennetmekân Yavuz
Sultan Selim Han (‘aleyhirrehmete ve’l-gufran)
hazretlerinin ‘ahdinde Şah-ı İran ile cenk idüb,
anları makhur eylemişdi. Sultan-ı Selim-i Evvel
pek bahadır ve cihangîr bir padişah olub sekiz yıl
süren müddet-i saltanatlarında devletin hududunu
iki mislü ziyade eylemişdi. Vefatı münasebetiyle
Kemalpaşazade’nin yazdığı mersiye dilden dile
dolaşub söylenmişdi;
Az müddetde çok iş itmişdi
Sâyesi olmış idi âlem-gîr
Şems-i ‘asr idi ‘asrda şemsin
Zıllı memdûd olur zamanı kasîr
Ma‘lum-ı üdebâ olduğu üzere ‘asır hem yüz
senelik müddet, hem de ikindi manasında isti‘mâl
olunur. Ol vechle ‘asır kelimesini şa‘ir, Türkmeneli havalisinde sevilen cinas san‘atı ile derc eylemekle pek muvafık bir şi‘r irad eylemişdir. Allah
rahmet eyleye…
Türkmeneli diyarı ile birlikde bütün ‘Irak-ı
‘Arab Selim-i Evvel’in oğlu Padişah-ı Cihan
Kanunî Sultan Süleyman tarafından mamâlik-i
‘Osmaniyeye ilhak olunmuş idi. Fi’l-vaki‘
hükümet-i İraniyenin tekrar ‘Irak üzerinde hüküm-
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ranlık teşebbüsü, Selatin-i ‘Osmaniyeyi bilahere
gazabe getürdü. Burc-i Evliya Bağdad’ın İran tasallutundan tekrar halâsı Selâtin-i Osmaniye’den
Murad-ı Rabi‘a müyesser oldu. Cennetmekân Sultan Murad-ı Rabi‘ Fatih-i Bağdad olub, ol cümleden dahi pençe-i âhenînle sevk u idareye mübaşeretle bilâd-ı ‘Irak’da emn ü asâyişi teng eyledi.
Lakin bilcümle kefere-i fecereye mensup
düvel-i küfr ü ilhad taifesi Avropa denülen ‘umum
küffar müttehiden Ceyş-i İslam olan Devlet-i ‘Aliyeyi ‘Osmaniye ile cenge tutuşdu. Ol vakt Eyalet-i
Musul derununda tavattun itmiş ahali-i Türkman’a
aid Türkmeneli mıntıkasını, erbâb-ı küfr ü ilhâd ü
ashab-ı fitne ü fesaddan olan hükümet-i İngilizistan, her dürlü hilebazlık tarikiyle cebren ve desise
ile gasb eyledi. Ba‘dehü ‘Irak haricinden getürüb
kendü emirleri mucibince ‘amel iden Haşimî ‘ailesine mensub Emir Faysal’ı ‘Irak-ı ‘Arab’da yine
hilebazlık ile melik ilân eyledi.
Elyevm, Anadolu dinülen bilâd-ı Rûm’un bir
cüz-i lâ-yenfekki olan Türkmeneli diyarı, andan
sonra rahat ü huzurdan hâli olmuşdürür. Ahâli-yi
Türkman, melekiyet devrinde, kendi lisanları ile
ta‘lim ü terbiyeden mahrum bırakulub, adaletsiz ve
na-hak icraatlara ma‘ruz kalmışdur. Haşimî ailesi
1958 de tahttan azledilince melekiyet son bulub,
ahvâl-ı ‘Irak daha kötüye münkalıb oldu.
Cumhuriyet nâmı altında kurulan hükümetler
zamanında ahal-i ‘Irak zâr ü zelîl oldu. Daha çok
umur-ı devleti hey’et- i ‘askeriyye tedvire mübaşeret eyledi. Bilhassa Hizbu’l-Ba‘s el-Arabî el-İştirakî
nâmı ile ma‘ruf teşkilat-ı gayr-i insaniyye, bütün
bilâd-ı ‘Irak ahalisini zulm ü istibdâd altında helâk
eylemişdür. Bu hizbin serdâr-ı mürdârı olan Saddam, bil-‘umum ‘Irak’da ne kadar mülhid ü fasik ü
facir ü lutî var ise cümlesin cem’ idüb anları etba‘u
yârân yapub kendüye bağlamışdur. Kendüsi ne buyursa cümle ‘avenesi hep bir ağızdan “Lebbeyk ya
reis” deyü na‘ra atub “hayyakallah” nidaları ile yağcılık yaparlar idi. Kendü etrafında toplanan erâzil ü
süfehâ’ taifesi şakşakçuluk işlerine dalmuşlardı.
Serdâr-ı mürdâr olan Saddam, ahali-yi ‘Irak’ı
havf ü tehdid altında tutmak içün, ba‘de salatü’lmağrib, tebdîl-i kıyafet idüb, Bağdat’ın sokaklarında dolaşur idi. ‘Avenesi ile birlikde her gece
rûyuna ayru bir nikab geçirüb, farklı suretle ve
dahi farklı kılıkta şehri teftişe çıkardı. Ol sebebden kendüsüne Sad-âdem denülmüş idi. Mürûr-i
eyyam ile Sad-âdem, Sad-adam, ba‘dehü bu isim
Saddam’a münkalib olmuşdür.
Sebeb-i Harab-ı Kal‘ayı Kerkük
Saddam kin ü nefretini ‘Irak’da en çok taife-i
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dan dolayı Türkmen beldelerinin bir kısmı hâk ile
yeksan edilüb, mazlum ü mağdur olan ahalisi özge
diyarlara sürülmüşdür. Ziyarete gittiğimiz Kerkük
Kal‘ası dahi yine bu zalim müstebidin emriyle
münhedim olmuşdur. Bilhassa Türkmanlara mahsus tarz-ı mi‘mariyeye sahip nice konak ü köşk
yerle bir edilmiş olup, sahiplerinin elinden yok
pahasına alınmışdur. Tarih-i kıymetdarı fevkal‘ade
ziyade olan bu kal‘ayı cesîme, üzerindeki asâr-ı
‘atîka ile birlikte tarihe gark olmuşdur.
Kerkük şehri Kale ve Karşıyaka ve Korya namlarıyla üç kısma münkasim olup, her üç kısımda 14
mahalle vardır. Ahâli-yi şehir umumiyetle Türkman olup Türkçe tekellüm iderler. Guraba olarak
bir miktar Arap ve Kürt ile kalilü’l-miktar İranî bulunur. Senevat-ı ahirede Kerkük ve diğer Türkman
diyarları ziyadesiyle taşradan kudüm iden ‘Urban
ü dahi Akrad’ın tasallutuna ma‘ruz kalmışdür. Ol
sebeden şehrin aslî sakinlerinin emn ü emanı kalmayub, halkın rahat ü huzuru ihlal olmuşdur.
Kerkük kal’ası bir depe üste vaki olub afaka ser
çekmişdür. Şekli murabba‘ olub bir hısn-ı hasîn olmağla tarihte nam salmuşdur. Kerkük Kal‘asında
asâr-ı cesime ve nefiseden olub, kiliseden muhavvel Ulu Cami‘ deyu tesmiye olunan Cami‘-i
Kebir’e Meryamana Cami‘i dahi dirler. Kal‘a derununda makam-ı Danyal aleyhisselam Cami‘i de
kadîm bir ma‘bed olub, Kerkük’te Danyal Nebi
ve Uzeyr ve Hüneyn peygamber aleyhisselam hazeratının makamat-ı mukaddesesi olmağla Müslüman ve Hıristiyan cümle Türkman ahalisinin
ziyaretgâhıdır.
Kerkük Kal‘asında eşraftan Kemalzâde Ahmed
Beg’in konağı ittisalinde müsemmen’üş-şekl on
metre tûlünde ve “Gök Künbed” isminde rengârenk
kaşilerle müzeyyen ve ancak kısmen mütevehhin
bir türbe olup kapısı üzerindeki kitabe-yi tarihiyeye nazaran bunun hanedan-ı Selcukiyana mensup
Bağdat Hatunun kızı Paşa Hatunun türbesi olduğu
ve dört yüz sene-yi hicriyesinden sonra yapıldığı
istidlal ve istihraç olunmuşdur. Muahharen ta‘mir
olunmuş, etrafında dahi revaklar inşâ edilmişdür.
Bu eser-i ‘azimenin ittisalında küçük bir kapalı
çarşu dahi mevcut olub, ehl-i belde buna Kayseri adını vermişdür. Katma Bazarı, yahud Kılcılar
(Qilçiler) Bazarı dahi dinülür. Kal‘anın şimal cihetinde bir Rifâ‘î Tekyesi vardır.
Kal‘anın dört ‘aded kapusunun ikisi, garb cihetinde Hasasu nehrine nazırdır. İlki nardubanlı
girişdir. Diğeri Topkapu girişidir. Diğer iki kapu
ise şark cihetindedür. Büyük Bazar tesmiye olunan
çarşudan girilen Yedikızlar kapusudur. Dördüncü
giriş ise Helvacılar çarşusundandır.
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Küçük Hikâye:

Çöl Hayatı-Süheyl ile Leyla1
Gecenin serin nefhâlarıyla soğumuş olan
çölün esmer kumları üstünde, uzaktan iki siyah
noktaya benzeyen Süheyl ile Leyla yan yana geliyorlardı.

lüdle atını dizginlerini kuvvetle çekerek kumların
göğsünde daha kavî ve derin ayak izlerini nakş
ve tesbit etti. Ve bu sadmeden korkulu bir lerzişle
ürken Leylâ’ya dedi ki:

Semâ, her tarafı muallakât elmasıyla tersî edilen açık havaî tül renginde bir çadır gibi geniş,
pâyânsız eteklerini ufuklara salmıştı. Çöl, üstünde ışıldayan yıldızların ince huzmelerinden işlenmiş birinci şebîkesi altında nâ-mütenâhi imtidâd
ediyordu. Sanki bütün kesâfeti, çölün o gündüzün
kumları ısıtan cehennemî harâretiyle gece, bir
sis-i huffet ve şeffâfiyetiyle mürâî idi. Bütün bu
boşluğu dolduran münevver bir zıll-ı rüya içinde, sade bu iki siyah nokta, bir kâbus gibi, çölün
gîrân-âb sükûnunda hareket ediyordu.

-Rıh “Bu, atının ismidir.” galiba koşmak, sıçramak istiyor.

Bazen Leyla’nın meşlehini, başörtüsü düzeltirken altın bileziklerinin şakırtı, bazen Süheyl’in
gümüş nalçalı çizmesiyle üzengisinin tıkırtısı; bu
kadar derin olan sükûnun âsâbına gizli râşeler, çölün umk-ı hüviyetine kadar seyelân eden râşeler
veriyordu.
Süheyl, bir defa başını gökyüzüne kaldırarak:
-Leylâ, dedi, artık fecr zamanı yaklaşıyor!
Leyla, iniltiye benzeyen bir sesle “Evet” demek istedi. Sonra yine sustular. Ve gunûde ruh-ı
bâdiyenin derîçe-i âbgâhını fiskeleyen muttarid,
boğuk hışırtılı adımlarla çölün sadef kumlarını
çiğneyen bu iki gece vârisi ilerlediler.
Fecrin yaklaştığını istikşâf eden Süheyl, hissediyordu ki bu gecenin esrarlı perdesi arkasında
gizlenmiş, kendisine benzeyen bir sâhife-i cidâl
var. Bu his ona bütün bu çöllerde yaşamış, ölmüş
neslinin şimdiye kadar beyninde birer iz bırakan
hesapsız dâstânlardan geldi: Şimdi gecenin karanlıkları içinde gizlenen ayak izlerini, ihtimâl
şafak söktükten sonra, o daima hâileler içine atılmak isteyen kanlı gözler takip edecek! Bu ihtimâl
karşısında gurûrunu âsîleştiren tehevvür ve tecel(*) Gazi Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı doktora öğrencisi
1-. Küçük Hikâye: Çöl Hayatı -Süheyl ile Leyla-, Servet-i Fünun, S: 1056, 9 Şubat 1328, s. 368-371.
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Filhakikâ Rıh, bir kem darbesiyle şimdi isyân
ederek çölün havâ-yı sükûnunu yarıp geçecek
kuvvetinin tazyik ettiği uzlâtı içinde kopan aks-i
sadmesi gibi tepiniyor; hırçın, sert bacaklarının
keskin tırnaklarını kumlara gömüyordu.
Süheyl, bu pâyânsız çöllerin ba’d ve
mehâlikine hükümrân olan atının erîke-i inkîyad
ve ihtişâmına da şimdi daha kavî, daha mutmâin
idi: İki kabilenin arasındaki kan sellerinin fethâsını
açacak mezrânın ucunda; şimdi yanında bâdiyenin
en kahraman bir şehsuvâri gibi semt-i merâmına
sükût ve garâm ile atını süren Leylâ’nın altınlara
müstağrak bileklerinin kuvveti vardı. Birdenbire
boğazını yakıp kavuran bir harâretle:
-Leylâ, dedi, senin için ölmek bile azdır!
O, mukâbele etti:
-Selâmetle ol, ey “vadi”nin kahramânı!
Vadi!” Bu tek kelime, Süheyl’in ufk-ı hayalinde bütün girdaplarıyla, haymeleriyle, kan ve
silahlarıyla iki sene evvelki harb ve zafer sahası
irtisâm etti. Leylâ, onu böyle taktir ederken, sesinin edâ-yı şirîninden sarıp okşayıcı bir hazla bir
seyyâlenin kendi cismâniyetine akarak kaynaştığını duyuyordu. Sanki o, yıldırım sesiyle kişneyerek sıçrayan ve kuduran haşrî atların köpürmesi
gibi, şimdi bu alevlenmiş varlığında azgın, ısırıcı
bir tazyîk, bir galeyân vardı. Leylâ’nın levend,
nârin kâmeti süt kaymağına benzeyen gerdanı ve
ceylan gibi gözleriyle şimdi bu azgın bu ısırıcı
tazyik ve galeyân içinde çırpınan kalbi arasına bir
hâil girmişti: O hatırât-ı intikâm, ak saçlı adamların elsîne-i rivâyâtından kendini henüz tanımaya
başlayan çocukların hafızasına intikâl eden iki kabilenin eski bir kan dâvâsı! Bu meş’ûm mâniâyı
bütün servet ve sâmânıyla ortadan kaldıramayınca
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buna ancak kendi kanını muadil buldu ve kararını
işte bu beyaz gecenin esrarlı âgûşuna tevdî etti.
Fakat neredeyse Leylâ’nın efrâd-ı kabilesi bu hale
muttali olacak, kendilerini takip edeceklerdi.
Şimdi havf münceminde gümüşümsü bir baharın yavaş yavaş inkişafa başladığı çölde, göze
görünmemezlikle beraber ruhu vecd ve hayrete
ilkâ eden bir ittisâ belirdi. Gökyüzü gittikçe derinleşiyor ve yıldızlar bu derinleşen mâîlikler içinde
süzülüyordu. Çölün gölgeli ve rüyalı muhitinde
bir badiye-yi hayal gibi açılan fecr, Leylâ’nın
muhit-i zıll ve sükûn içinde düşüncelere gömülen hüviyetini îkaz etti. âsâbına lerzeler verici bir
haşyetle tâkât-şiken bir arzunun içinde cenkleştiği kalbinden, şimdi bu aydınlık, bütün bir gecenin
ağırlığını, kasvetini silerek ona yüksek sütunlu
bir çadırın ılık gölgesinde Süheyl’in vücudunu
kemiklerine kadar sıkıştıran der-âgûşları addediyordu.
Atlarına biraz mola vermek için indiler.
Şark’tan boşanan bir şelâle-i erguvânın rîze-i
safîr ve yâkutuyla üstüne nurdan burgâze işlenen gökyüzünün bu azâmetli güzelliği, çölün bu
nâmütenâhi boşluğu içinde Süheyl ile karşı karşıya oturduğu dakika yoğunluğunu, korkularını unutan Leyla; bütün varlığında içini bayıltan
meçhûl bir haz ve inşirâhın fıkırdadığını hissediyordu. Sanki boğazını şişirip yırtan gümbürtülerle ağzının köpüklerini havaya saçarak, arasından
koştuğu çadırların ipini kopararak taşkın ve azgın hamlelerle üzerine saldıran erkeğinin önünde nihayet muzdarip ve mahmûm bir inkıyâdla
kumların üstüne düşen dişi bir deve gibi, şimdi
Leyla’nın ruhunda da inkiyâd ve teslimiyet vardı. Ve şimdi her ikisi de birbirinin gözünde kendi
sükûnetlerine tehekküm eden, kanlarını ateşleyen
bir şerârenin tutuştuğunu gördüler.
Süheyl, hurcundan biraz kavrulmuş unla birkaç tane hurma aldı, Leyla’ya verdi; biraz da
kendisi yedi. Kafalarını ufuklara doğru basiret ve
tevehhüşle kaldıran iki at birden bire kişnediler,
aynı zamanda onlar da başlarını hayvanlarının
baktığı semte çevirdiler. Süheyl’in gözleri haddinden fazla açıldı ve şimşeklendi. Leyla’nın benzi uçmuştu. Dikkat ettikleri cepheden kum safhasıyla birleşen siyah bir bulut yükselip geliyordu.
Süheyl sade bir kelime söyledi:
-Haydi!
O çöl muhitinin bir hayatı, bir dâstânı, bir
faciâyı bir hamlede tasvir eden böyle ne kadar
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çok tek kelimeleri var! Hemen atlarının kolonlarını çektiler, dizginlerini taktılar; her ikisi de bir
hamlede atlarının üzerine sıçradılar. Leyla önde,
Süheyl arkada; çölün boşluğunu yırtan bir şiddetle sanki uçuştular.
Kum safhasıyla birleşen siyah bulut, muttasıl
yükselip geliyordu. Sanki ummâk-ı coşanında
Süheyl’in sık sık başını çevirten bir mıknatısı vardı. Bulut gittikçe yaklaşıyordu. O kadar ki küçük
nehirlerin sevâhilinde nâbûd olduğu bir ummân
gibi, bu iki süvârinin tozlarını geniş kanatlarının
içine aldı. O zaman bir topun ağzından fışkıran
siyah dumanların içinde muhib ve sessiz hevâ-yı
nesîmiyi şak eden bir mermi gibi, yağız atlı bir
süvâri tozların içinden sıyrılıp atıldı. Sonra birçok
süvariler de aynı şiddetle atıldılar. Süheyl, arkasına dönerek düşmanlarını karşıladı. Artık kavga
başlamıştı.
Bu sıcak çöllerde masnû kahramanlıklar göstermek için ne o ba’d müsafâya hükümrân olan
sâfîr tehtidâtına sığınılacak fennî ihtirâlar, ne
tekâmül etmiş zekâların icâd ettiği harb huddâları
hülâsa hiç, hiçbir şey yoktu. Orada yalnız insanların çıplak, yosunsuz, pervazlı kaya parçaları,
hiçbir cihaz-ı zekâ ile teslih edilmemiş gayz ve
vahşetinin bütün sertlik ve kabalığına belagât-ı
tesâdümü görülürdü. Orada insaniyetin o ilk
devre-i vahşetinde sîne-i tabiattan koparılmış
cihazlar vardı: Bir sırığın ucuna geçirilmiş sivri
bir bıçak, bir ağaç sopa iliştirilmiş bir parça demir; işte o kadar… Onların müdafaa kaleleri üryan sîneleri, fünûn-ı harbiyeleri bilek kuvvetiydi.
Lâkin bu kuvve-i bileklerin üryân sîneler üstünde
tarrakalar koparan hamleleri kadar bütün kabalık
ve sanatsızlığıyla ruha korkunç ve azametli hisler
veren hiçbir şey yoktur. Çölün gavr-ı sâmutunda
kopan bu tarrakalara uzak ufukların velveledâr
in’ikasâtı, kalbi havf ve haşyete ilkâ eden ne kadar fevk’ul-tabii bir heybet verir!..
Bir düşman süvarisinin cür’etkâr ayakları altında nöhvet ve namusu isyan eden bir kabile-i
şeca’ânın, şimdi kafası kırılmış bir arslan tehevvürüyle kudurmuş varlığının sayhâ-yı cinneti,
siyah bir bulut halindeki kum kasırgasını sarsıyor; kanlanmış gözlerinin ateşi, içinden naralar
fışkıran ağızlarının beyaz köpüğü, o siyah bulutu
zaman zaman şimşekliyordu. Süheyl, daima aynı
istikâmeti takib eden Leyla’ya ikide bir debr-i
pervâz- şûrişiyle mülâki olarak kanına yeni bir
seyyâle-i kuvvet akıtan bir kelime-i teşçî ile tekrar
bu ufukları kaplayan fırtınanın içine saldırarak,
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cinnet-i aşkının bütün feverânlarıyla düşmanlarını kayırıp eziyordu.
Güneş çoktan yükselmişti. Bir ziyâ bürkanının süyûl-ı sefidi mesafelere yayılıyor, uzak ufuklarda sallanan serap dalgalarının içinde irtisâm
eden meçhûl beldeler, kızgın kumların ummân-ı
bî-pâyânına yıkılıp devriliyordu. Kuvvetli sarsıntılarla dağılmış siyah, uzun örgüleri atlarının ürpermiş yelesine karışan çöl kahramanlarının guryo savleti, yine birbirine karışan insan ve hayvan
solukları, sıcaklığın tazyîk-i girânı altında inleyen
bir hayat-ı gazviyenin bunaltıcı ve ağır hava-yı
mütebâhiri, tıpkı dar, basık bir mağaranın içine
sıkışamayarak mütezâid ve taşkın gümbürtülerle
menfezini açan bir lav gibi sorgu-yı zelzelelerle kum girdabını yırtıp dağıtıyor ve birbirleriyle
cenkleşip haykıran, saldıran, düşen naaşların üstüne toz tabakaları seriyordu. Ve çöl bir lehîb-i
cehennemle tutuşup yanan sinesine şimdi aşk ile
kuvvetin, gurur ile intikâmın akıttığı kan katrelerini mas ediyordu.
Leylâ, baş döndürücü bir seyr-i hâfızla atını
koştururken, bazen arkasından çalkalanıp gelen
kasırganın içinden, ölümün bir mızrak ucu gibi
keskin ve muntakim pençesi uzanıp tâ ensesine
saplanıyor gibi haşyetle başını çeviriyor, bazen
ecdâdının bütün vahşet ve iftirası kanında kaynaşarak -Süheyl’in gurûruna dokunmasa- bu mukip
cenk u kıtâle katılmak istiyordu. Şimdi ellerine
geçse kendisini bir köpek gibi boğazlayıp parçalayacak kabilesinin savlet-i intikâmı ile pençeleşen
Süheyl için kalbi sızlayarak münacat ediyordu.
Aradan asırlar kadar uzun bir zaman geçti…
Ve sonra bir ba’d-ı mütevazinle daima arkasından
çalkalanıp gelen fırtınanın şimdi bilâkis uzaklaştığını gördü. Gözlerine birdenbire inanamayarak
hemen atının başını çevirdi, dikkatle baktı: Hiç
şüphe yok, tehâcümler rıhlete başlamış, Süheyl ortadan kaybolmuştu. Aynı mühit-i cenk ve cidâlden
perverde olmuş varlığında âni bir istihâle ile kadınlığını tahakküm eden bir his ve haşyenin derin
ve samimi feverânlığıyla Süheyl’in intikâmını almaya koştu. Fakat çok geçmeden karşısında yırtılan dumanların içinden kendisine doğru gelen
süvarinin Süheyl olduğunu tanıdı. Karşılaştıkları
zaman neşâyid-i zaferini tegannî eden Süheyl ile
karşılaştılar ve tekrar yollarına devam ettiler.
Bir siyah dalga gibi kabarmış saçının tellerinde, kirpiklerinin ucunda, çıplak göğsünün kıllarında kumların rîze-i rahşânı ışıldayan Süheyl,
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herc ü merc ve gubâr-âlûd kıyafetine korkunç bir
mânâ-yı kable’t-tarih veren kan tutmuş gözlerini uzak ufuklarda gezdirerek, gâh mızrağını ve
kollarını gâh bütün vücudunu sarsan o hâlâ durulmamış taşkınlığıyla Leyla’ya, deminki çarpışmalarının âheng-i mehâlikini inşâd ediyordu. Lakin birdenbire sesi gevşedi, çehresinde bir sarılık
belirdi: Bunu fark eden Leyla, bir şitâb-ı perişânla
ona yaklaştı. Hemen Süheyl’i kucaklayıp atından
indirdi: Süheyl’in heybesinden macun gibi bir şey
çıkararak insana korku veren yarasının ağzına ondan bir parçasını tıkadı. Şimdi Süheyl bî-hoş bir
halde kumların üstüne serilmişti.
Başının ucunda bir vâz-ı tahassüs ve ızdırap
ile soluyup tepinen atının ayakları altında kumlara serilmiş kahraman-ı aşkının mukattel ateşîni
olan bu rikestenin pâyânsızlığı içinde, Leyla’nın
nigâh-ı huşû ve cinneti; sâmit ve bî-şuûr ufuklarda bir sadme-i ye’s ve hüsranla kanatları kırılmış
bir kelebek gibi, tekrar kumlara, şehid-i aşkının
kanına boyanmış kumlara düşüyordu.
Leyla’nın nigâh-ı huşû ve cinnetinin bir lehîb-i
sûzanla tutuşmuş fezâ-yı berîninde şimdi bütün
bu nâmütenâhiliğin dolduramayacağı bir boşluk
ve bütün katarat-ı âsumanla sönmeyecek bir yangın vardı. Ăheng-i ihtizârında yırtılmış bir kalbin
nevhâ-yı fecaât ve tazarrûunu inleyen sesiyle:
- Süheyl! diye bağırdı.
Bu ses, ıssız çöllerde hiçbir mâkes-i necât bulamayarak sönerken güneş, içinden kırmızı lavlar
fışkıran ve degirmi bir kaya parçası gibi garba
doğru yavaş yavaş sarkıyordu.
Leyla, müstağrak-ı kahr ve zulmetle hep düşünüyordu: Bir çâre-i rehâ düşünmekle meşgul beyninde sanki meçhûl bir fikrin şimşekleri çakmış
gibi yerinden fırladı: Bir erkek kuvvet ve süratiyle Süheyl’in hareketsiz vücudunu atına yükledi;
yularını gevşetti, kendisi de ata binerek onu takip etti: Kim bilir kaç kere pâmâl-ı zaferi olmuş
bu ufuklara aşina olan at, gözüne kestirdiği bir
istikâmeti tuttu, yürüdü.
Ertesi gün bütün bu macerâ-yı hüviyetine
nigehbân olan güneşin eşi‘‘âsı altında, yüksek
mızrakların etrafını bir hâle-i müşe‘şele sardığı
büyük bir çadırın altında Leyla’nın göğsüne dayanarak sergüzeştini nakl ve rivâyet eden Süheyl;
bir halka teşekkül edecek surette oturan ihtiyarlarla ayakta duran gençleri, sükût ve heyecana
istimâ ediyordu.
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Kerkük Kokan Kitaplar
(2)
Dergimizin 49. sayısında “Kerkük Kokan Kitaplar” diyerek bir zamanlar Kerkük’te yayımlanmış bazı hoyrat mecmualarından söz etmiştik. Halk edebiyatımızın ve halk müziğimizin en
değerli örneklerinden bazılarını sunduğumuz o
yazıda, siz değerli okuyucularımızı anılarınızla
buluşturmayı amaçlamıştık. Bu sayıda da çeşitli
tarihlerde şairlerimizce kaleme alınıp Bağdat ve
Kerkük matbaalarında basılmış birkaç kitabın
sayfalarını birlikte karıştırıp yine şiirin kanatlarına tutunarak Türkmen illerine uzanacağız.
Bilindiği gibi edebiyat eserleri, asırlarca
manevî değerlerimizle yoğrulmuş dilimizin en
güzel verimleridir. Hiçbir devirde başımızdan
eksik olmayan o isimsiz kahramanlar, ruhlarının
derinliklerinden kopan ne varsa onu bir taraftan
deyimlere, atasözlerine, türkülere, mânilere veya
ninnilere dökerlerken şairlerimiz de her dem güçlü gözlemleriyle, derin duygulanmalarıyla, tecrübeleriyle, hayata renk katan şiirler yazmışlar;
millet hayatımızın tarih kitaplarına sığmayan heyecanlarını, coşkularını, sevinçlerini, kederlerini
kendilerine has üslûplarıyla kâğıda dökmüşlerdir.
Irak Türkleri arasında da böylesi şairler az değildir. Onlar da gönülleri dolduran hatıraları capcanlı
bir meşale halinde kalemleriyle bugünlere taşımayı başarabilmişlerdir. Biz de bu sayıda, her medenî
millette olduğu gibi Irak Türkleri arasında canlı bir
şiir geleneğinin varlığının delili olan bu kitaplardan bazılarını değerli büyüklerimize hatırlatmaya,
küçüklerimize de tanıtmaya çalışcağız:
1. Abidin
Osman Mazlum tarafından, dayısının oğlu
Zeynel Abidin Mahmut’un bir trafik kazasında
ruhunu teslim etmesi üzerine yazılmış bir ağıttır.
1972’de, Kerkük’teki Belediye Matbaasınca basılan 16 sayfalık bu eserde 44 dörtlükten oluşan tek
bir şiir bulunmaktadır. Bununla birlikte, kitabın
ilk sayfasında Zeynel Abidin’in bir fotoğrafı ve
eserin künyesi yer almakta, fotoğrafın altındaysa
yine şair tarafından yazılmış şu iki beyit karşımıza
çıkmaktadır:
Ey beni yâd eyleyen; gör resmimi, ağla bana
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/ Gömdü toprağa felek gül cismimi, ağla bana /
Gözlerim dünyada kaldı, göçtüm âhiret semtine /
Bir de doğmam, elveda, an ismimi, ağla bana.
Osman Mazlum, ağıtına başlamadan önce dayısı oğlunun mezar taşına kazılı şu beyitleri de
okuyucularıyla paylaşıyor:
Ey mezarım zairi ağla benim ahvalime/ Attı
idbar okunu, vurdu felek ikbalime/ Ben gelirken
Kerkük’e Teymur’u görmek için/ Çarptı seyyarem
Uzeym’de, sem katıldı balıma/ Çeşmimi yumdum
hayata ermedim maksuduma / Ey Huda mahşer
günü rahmeyle bari hâlime/ Yazdı ammem oğlu1
Mazlum tarihim METN-İ KAZA2/ Ermesin böyle
kaza ya rab benim emsalime.
Eserin ikinci sayfasındaki mukaddimeden de
1. Halamın oğlu
2. Büyük harflerle yazılan bu ibare ebced hesabıyla Zeynel
Âbidin Mahmut’un 1391 olan hicrî ölüm yılını göstermektedir.
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anlaşılacağı üzere, Zeynel Abidin’in genç yaşında hayata gözlerini yumması, zaten karamsar bir
yaratılışa sahip olan Osman Mazlum’u3 iyice kahretmiştir. Şair üzüntüsünün derinliğini şiirdeki şu
mısralarla dile getirir:
Sen yeni, dünyaya girmiş genç idin/ Bir servi kametli kolu tunç idin/ Yakışmaz bu çağda hiç
sana ölüm/ Bizimle kurma bu bazları Abidin.
Dört hane-i viranın yanan son mumu/ Annemle teyzemin sendin kes kimi/ Kerkük’ün
Bağdat’ın Tuz’un goncası/ Ahlâkın, hayânın
mi’yarı Abidin.
Osman Mazlum, hüsn-i ta’lil yaptığı şu mısralarla da üzüntüsünü hafifletmek ister gibidir:
Gelirken giderken, Uzeym’in deşti/ Olmuştu
çeşminin boyunun mesti/ Kanını emmekten bugün maksadı/ Baharda hoş açsın lâlezarı Abidin.
Aşağıdaki mısralarda da Mazlum, ölüm karşısındaki çaresizliğini dile getirerek kadere teslimiyet gösterir:
Meğerse bu ölüm ezelden beri/ Hâlik-i a’zamın
değişmez emri/ Bu emir bir sırdır, hiç kimse bilmez/
Tanrı’nın bildiğini hiç kimse Abidin.
Eserin sonlarındaysa şu kıtayla merhuma fatiha gönderilmesi istenir:
3. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (6. cilt),
TC Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1997, s. 437.
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Ey aziz kâri’, ey Kerkük gençliği/ Risamla,
merhumun sizden dileği/ Eyleyin ruhuna Fatiha
ihda/ Ola şüheda pişvârı Abidin.
2. Gönül Parçaları
Mustafa Ziyai tarafından kaleme alınmış ve
Bağdat’ta 1976 yılında yayımlanmış, yetmiş sayfalık bir şiir kitabıdır. Ümit, Sen, Gönül Parçaları,
Toprak, İnsan gibi bölümlerden oluşan kitapta 65
şiir yer almaktadır. Şairin, temiz bir Türkiye Türkçesiyle ve serbest nazımla yazılmış duygu yüklü
şiirlerinde yer yer Kerkük ağzının da esintilerini
duymak mümkündür. Bunun yanında Ziyai, manzumelerinde halk şiiri geleneğinden de yararlanarak eserlerine yerli bir hava katmıştır. Mustafa
Ziyai’nin gönlünden kopan şu birkaç parça şiiri
sizlerle paylaşıyoruz:
Sonsuza Coşan Bahçeler
Sonsuza coşan bahçeler/ Kara toprağa acıyarak güler/ Güler…/ Ve açılır güller…
Dünya
Böyle yaratılmış dünya/ Topraktan olmuşsun/
Ve toprağa girersin/ Ama istersen/ Gönüllere girersin/ Toprakta ezilsen bile/ Gönüllerde ezilmezsin.
Çocuk
Bahçelerin şen çiçeği/ Gönüllerin serinliği/
Duyguların en hassası/ Sevgilerin derinliği/ Yurt
toprağı beşiğin/ Millet bayrağı örtün/ İyi uyku, iyi
düşler/ Günlerin aydın olsun/ Hayat yolun açık
olsun/ Nurla dolsun.
3. Ey Yüzü Dönmez Şehrim
Remzi Çavuş’un kaleme aldığı 33 şiirden oluşan 64 sayfalık bir kitaptır. Eser Irak Kültür Bakanlığı Türkmen Kültürü Müdürlüğünce 1976’da
Bağdat’ta yayımlanmıştır. Bazı aksaklıkları görülse de Türkiye Türkçesini yine de iyi kullanan,
mecazlara fazlasıyla vâkıf ve rikkatli duygular
taşıyan Çavuş, serbest nazımla yazdığı şiirlerinde
aşk, vatan sevgisi, hürriyet gibi konulara yer vermiştir. Şairimiz “İnsan Gücü” şiirinde hürriyete
olan inancını, insanlık haysiyetini şu mısralarla
dile getiriyor:
Götürün benden hep kitaplarımı/ Kırın kalemlerimi de isterseniz/ Yine de inanın/ Yüreğimde bir sevinç yuvalanır.
Götürün benden hep seslerimi/ Yakın öfkelerimi de isterseniz/ Yine de inanın/ Fikrimde bir
inanç seslenir.
Götürün benden hep giyişlerimi/ Değişin derimi de isterseniz/ Yine de inanın/ Damarımda
insan kanı dolaşır.
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Remzi Çavuş doğduğu köye özlemini de “Köyümüze Dönüş” şiirindeki şu mısralarla terennüm
ediyor:
Ufacık bir çocuğun gözlerinde/ Bir damla yaş
gibi döneceksin/ Çamurlu sokaklarında/ Yeleli
aslan gibi koşacaksın.
Mavimtırak asmanında4/ Bir baykuş dönmeden/ Artık, sen döneceksin.
O mutlu hatıralar/ Masal kervanı gibi göç etmeden/ Gelecek tatlı bir an gibi/ Artık sen geleceksin.
Hiç söyleme sevgiline/ Ağla benim için, ağla
sen/ Gurbetlerde/ Artık sen değilsin/ Yalnız, hasret köyümüze.
4. Izdırab
Recep Hasan Ali’nin 21 şiirini bir araya getiren
53 sayfalık bu şiir kitabı Türkmen Kalemleri Ocağı
tarafından 1970 yılında Bağdat’ta yayımlanmıştır.
Kitabın 3. sayfasındaki ön sözünde, Kerkük’ün yetiştirmiş olduğu ünlü tarihçi-folklorist Şakir Sabir
Zabit’in bir takdim yazısı, ilerleyen sayfalardaysa
büyük Kerküklü şair Esad Naib’in bir değerlendirme yazısı bulunmaktadır. Şiirlerinde aşk, vatan
sevgisi ve ahlâk temalarına yer veren şairimiz,
daha çok halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanırken söyleyişte kendine has bir üslûp da geliştirebilmiştir. Divan şiirinin de esintileriyle bezenen
ve zenginleşen şiirlerinde Recep Hasan Ali’nin,
duygularını ne kadar coşkunlukla dile getirdiği
gözden kaçmamaktadır. Meselâ,

5. Genç Edebiyatçılarımız (1. Cilt)
1963’te Kerkük’teki Belediye Matbaasında basılmıştır. Üçü kadın (Remziye Miyas, Nezihe Bayatlı, İlham Bezirgân) olmak üzere, on altı genç
Türkmen şairinin edebî ürünlerini içerir. 87 sayfalık bu antolojinin derleyicisi olarak kitabın ikinci
sayfasında “Genç Toplumu” gösterilmiştir. Antolojinin ön sözünü Merhum Celil Saatçi kaleme almış, Suphi Saatçi de “Gençlere” başlığıyla kitaba
bir giriş yazısı yazmış. Ünlü Kerküklü ses sanatçısı Ekrem Tuzlu’nun ve Türkmenlerin siyasî mücadelesinde öncü bir isim olan Muzaffer Arslan’ın
da ürünlerinin yer aldığı kitapta her bir şairin kısa
hayat hikâyesi bölüm başlarına konmuş, arkasından da o şairin şiirlerinden örnekler sunulmuştur.
Kitabın sonuna da eserin baskı, dizgi işlerine yardım eden Abbas Erenay, Hicran Abdülmecid ve
Kardaşlık Ocağına kısa bir teşekkür yazısı eklenmiştir. Daha çok hoyrat tarzında şiirlerin yer aldığı
bu antolojiden sizin için şu örnekleri seçtik:
Faruk Hüsameddin Bayatlı’dan,
Leylesiz 5
Uşağ yatmaz leylesiz
Aslı Keremsiz olmaz
Nece6 olım Leylâsız
Tükeni(r)
Kara günler tükeni(r)
Bı derdim kime satım
Göksüm olıp tükânı7

Ne kadar mihnet çeksem yine de şad olurum/
Bir mezarlık yer bulsam yurdumun kucağında

Yara kaldı
Dert bitti yara kaldı
Ağlamax payım oldı
Keyf safa yâre kaldı

mısraları, ancak yüreği vatan sevgisiyle kavrulan bir şairin kaleminden dökülebilir. Şiir için gerekli olan duygu derinliğini ve etkileyici edebî dili
de Recep Hasan Ali’nin şu mısralarında görmek
mümkündür:

Nem ardı
Dolı yağar nem ardı
Bak feleğin işine
Merd edipti8 nâmerdi

Nasıl çattın ey gönül bu bedbahtlık çağına/
Kâr etmiyor merhemler yüreğimin dağına/ Kavuşsam yurda meğer, sarılam toprağına/ Ancak o
dem bulurum şu derdime bir çare.

İlham Bezirgân’den
Ver yarım
Doldur bâde ver yarım
İllerdi gözüm yolda
Gelmedi nazlı yârim

Şairin ürünlerinde ümidin sesi de oldukça gür
mısralarla dile gelir. Aşk bir yandan insanı karamsarlığa iterken bir yandan da ümide pencere açar:
Siyah geceden sonra elbet bir gün doğacak/
Aydınlatır her yanı, zulmetleri boğacak/ Gönül
hicran dağından akıbet kurtulacak/ Gözümde tek
hatıra son ayrılık demi var.
4. gökyüzünde
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5.
6.
7.
8.

ninnisiz
nasıl
Göğsüm olmuş dükkânı.
etmiştir
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Bu toprağım bu daşım
Uğrunda ölsin başım
Kerkük’ün katli’âmın
Unutma ey yurddaşım

Dala konar
Tek bülbül dala konar
Baltaydan10 ez o başı
Günde bir dalda konar

Biz meşhurıx cihanda
Kurban verdix her anda
Yurdumuza gireni(n)
Leşi boğılı(r) kanda

Muzaffer Arslan’dan
Güle xar
Hiç yakışmaz güle xar
Kerkük üste buluttan
Su yerine gül axar

Kış olsa xassa geli(r)
Su, daşlar sese eli(r)
Aldırma dıxtor ölsem
Belki yar sese geli(r)

Yara sızlar
Od yanar yara sızlar
Men gülmem yaralıyam
Koy gülsün yarasızlar

Cavid Müftüoğlu’dan
Yol daşına
Kuş konar yol daşına
Özini er tanıyan
Toxınmaz yoldaşına

Yar derdi
Konca gülü yar derdi
Ne zaman tükenecex
Bağrımdaki yar derdi

Dün yada
Saldım seni dün yada
Nâmerdler meydan alıp
Zavk kalmıyıp dünyada

Bir çare
Derdime yox bir çare
Dünyada şehir yoxtı(r)
Kerkük kimin biçare
6. Aynada Zaman
Salah Nevres’in 62 şiirini bir araya getiren kitap 1972’de Kerkük’teki Cumhuriyet Matbaasında
basılmış. Sade bir dille okuyucularına hitap eden
Nevres’in bu kitaptaki şiirleri daha çok klâsik nazım biçimleriyle kaleme alınmıştır. Edebî çizgisinde kendisine saf şiiri hedef alan Salah Nevres11,
bu kitabındaki şiirlerinde, aşk teması yanında yurt
sevgisi ve felsefî konulara da yer vermiştir. Klâsik
şiir mazmunlarına ve mecazlara fazlasıyla hakim
olduğu görülen şair ürünlerinde kendine has bir
şiir dili geliştirmeyi de başarmıştır.
“Sitem” başlığını taşıyan şiirinde onun, hayat
karşısında karamsar bir tavır takındığı gözlenir. :
Ağla didem, ağla; çırpın ey gönül/ Ne petekte
bal var, ne bahçede gül/ Ben de senin gibi ey dağlı bülbül/ Nafile sevildim, nafile sevdim.
Aşk duygusunu da “Sen Başka Dalda Ben Başka Budakta” şiirinde samimiyet dolu mısralarla
okuyucularına aktarır:
Ah bilsem, nedir bu sendeki hüzün/ Gözünün
mavisi neden gölgeli/ Dalları sallarsa rüzgârı,
güzün/ Uzaktan uzağa gözlerim nemli/ Beklerim

Dere geli(r)
Sel kaxar dere geli(r)
Merd bağvan eken gülü
Bir nâmerd dere geli(r)
Gün eridi(r)
Kar yağar gün eridi(r)
Kılınç kesmiyen eri
Bir qere gün eridi(r)
Ekrem Tuzlu’dan
Yana düşme
Sıyrılıp yana düşme
Ezelden er oğlısan
Tök kanıv yana düşme
Daldalansın
Er ere daldalansın
Yazık o merd başına
Zillete daldalansın
Dal versin
Biçer ağac dal versin
Ona kardaş de ginen
Dar günivde9 dal versin

10. baltayla
11. a.g.e., s. 467.

9. Gününde
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yıllarca ta güler yüzün.
Gölgeden gözlerim, seni güneşte/ Daldığın
noktaya dalmak isterim/ Hangi gece seni görmesem düşte/ Gündüzü uykuda kalmak isterim/
Sevmişim delice, mecburum işte.
“Kerkük’te Bahar” ve “Hürriyet” şiirlerindeyse doğduğu topraklara aşk derecesinde bağlı olduğunu gür bir sesle dillendirir. Aşağıda “Hürriyet”
şiirinden bir bölüm sunuyoruz:
Hürriyet mabedi şanlı vatansa/ Ona âşık olur
insan, insansa/ Bir dem bile onsuz yaşamaktansa/ İnsan olan ölür, bahtiyar olur.
Vatanın bağrını palalar yarsa/ Yıldırım kollasa, zelzele sarsa/ Gerçek istiklâle her kim taparsa/
Hürriyet yolunda fedakâr olur.
7. Işıklı Gece
1971’de Tuzhurmatı’da yayımlanan Fazıl Kanber Kâhyaoğlu’na ait 48 sayfalık şiir kitabında şairin
22 şiiri ve 36 parça hoyratı yer almaktadır. Kitabın
yayıncılığını Ahmet Kuşçuoğlu üstlenmiş, ön sözünü Kemal Mustafa Dakuklu yazmış, resimlerini de
Abdulhakim Kazancıoğlu çizmiş. Halk edebiyatı
nazım biçimlerine bağlı kalarak yazdığı şiirlerde
Kâhyaoğlu, vatan sevgisi ve aşk konularına yer vermiştir. Şair, “Kerkük” başlığını taşıyan şiirinde yurduna olan sevdasını şu mısralarla dile getirir:
Ey kara altun yurdu, seni bir hasret boğur12/
Karanlıklar kaybolur, her gün bir güneş doğur13/
Yeter artık, ruhsat ver edek şadlığa oğur/ Geçen
karanlıklara ışık saçağın Kerkük.
“Yirmi Dört Ocak” şiirinde de aynı duyguları
şu mısralara haykırır:
Dil uğrunda can ve maldan geçeriz/ Şehitlere gülden kefen biçeriz/ Ağyarların kanın su tek14
içeriz/ Canlar Polat, şecaatle irfanız.
Her faninin, ömrünün ikbalinde tattığı aşkı da
şairimiz oldukça derin bir duygulanmayla mısralarında yansıtır. “Ne var, Gönlümde” şiirinde şu
mısralarla karşılaşırız:
Ceylanlar, keklikler dağlarda çoktu(r)/ Avcının
okunda merhamet yoktu(r)/ Gönlümde nişanın
vurduğun oktu(r)/ Kurtarmam15, kurtarmam derdin elinden/ Bir daha dad bulmam tatlı balından.
Kitapla aynı adı taşıyan şiirindeyse şairimizin
sevgilisinden vefa bulamayışının hüznünü duyarız:
Işıklı gece adı bir hatıra taşıyor/ Geçmiş o,
12.
13.
14.
15.

boğuyor
doğuyor
gibi
kurtulmam
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benimle bir güzel arasında/ Hâlâ ki macerası hayalimde yaşıyor/ Kanlar gibi coşuyor gönlümün
yarasında.
Saçardı ay ışık, gün göğsünde her yana/ Gözlerim bir gözüne bir aya bakıyordu/ Eserdi serin
rüzgâr, vururdu yorgun cana/ Suçsuz günahsız
yaşlar gözlerden akıyordu.
Geçti dolu zevk ile saadetle o gece/ Ahdetmiştik ölünce16 birbirimiz(i) unutmayız/ Bilmem nece
aldandı, nece17 unuttu beni, nece/ And etmiştik,
başka yar kendimize tutmayız.
Bence, bir irfan yurdu olan Kerkük’ün şiir
hazinelerinin bunlarla sınırlı olduğu düşüncesine
asla kapılmamalıyız. Zira, bugün dahi bir yerlerde,
dünden bugüne ulaşamamış, tozlu raflarda unutulmuş daha nice kitapların, sararmış sayfalarımı
karıştıran yok mu, dercesine okunmayı beklediğini
düşünüyorum.
16. ölünceye dek
17. nasıl

Hani Sahib’in Ardından
Göçtü yazar Hani Sahip
Kaybımızdır bizden gitti
Kanda gezer Hani Sahip
Kalpte yaşar gözden gitti
Direndi yazak avında
Canlı mefkûre savında
Ömrünün çelik tavında
Yazık yazık bizden gitti
Ömrü micadele saydı
Ne yoruldu ne de caydı
Barış sevdi dostluk yaydı
Bu uğur bu yüzden gitti
Yıldırak bir yıldız aktı
Rıhtımdan bir gemi kalktı
Sonsuz bir boşluk bıraktı
Bizden gitti sizden gitti
Göz yaş döker gönül kanar
Çarpan yürek ona yanar
Herkes onu malı sanar
Telafer’den Tuz’dan gitti

Rıza Çolakoğlu
Yıl/Year 14 السنة
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Kerkük’ün Yemek Destanı
Aziz dost Aydil Erol’a

Gelince dayımdan yemek destanı
Kerkük’ün mutfağın anmak isterim
Ulaşınca bana yüce fermanı
Ben dahi sofraya konmak isterim

Kuşluk vakti işim çarşıda seyran
Dolaşır gezerim ben dükkân dükkân
Ciğerin üstüne sumaklı soğan
Dürümü dört elle sarmak isterim

Hoş geldin Kerkük’e sen Aydil baba
Sana saygı sevgi dolu merhaba
Pideler doğranmış sulu kebaba
Sizi de sofrada görmek isterim

Yemekte severiz çok muhabbeti
Gönüller sofrada ister sohbeti
Buz gibi olursa üzüm şerbeti
İçine dalıp da donmak isterim

Aydil’im hele bir otur da eğlen
Telaş etme dinlen biraz soluklan
Sana layık nemiz varsa seç beğen
Kerkük sofrasını saymak isterim

Keşkekle herişte1 öz icadımız
Orta Asya’da bulmuş ecdadımız
Pizza’da yok bizim ağız tadımız
Yoğurda sarımsak katmak isterim

Erken kalkıp dedim şimdi zamanı
Bir baktım okunmuş sabah ezanı
Gün ışıdı fakat kahvaltı hani
Ekmeği pekmeze banmak isterim

Bamyanın alası gelir Teze’den2
Tandırdan nohudu alıp dizzeden3
Soframda olursa bakla mezeden
Kepçeyle ağzıma sürmek isterim

Sac ekmeği hazır tereyağında
Bulunmaz bu lezzet cennet bağında
Etli ekmek sıcak tandır dağında
Üstüne atlayıp yanmak isterim

Ateşe koyduğun biryanî yandı
Çevirin kuzuyu bir yanı yandı
Nar gibi kızardı ciğerim yandı
Kuzu kebabına doymak isterim

Kerkük’te reçele murabba derler
Çilek yoksa ayva turunç gül yerler
Kaymağı yayınca balı sürerler
Abanıp üstüne konmak isterim

Kerkük’te yedinse perde pilavı
Gönül çekmez artık zerde pilavı
Karaharman4 gelsin nerde pilavı
Üstünde bıldırcın görmek isterim

Çayları ateşte beklet demlensin
Semaver kaynasın közler elensin
Kaymaklı kâhyayla börek söylensin
Dostlara ziyafet sunmak isterim

Tabaklara içli köfte dizilir
Görenler şaşırır içi ezilir
Pirinçten bulgurdan nasıl bezilir
Köfteleri tek tek yutmak isterim

İncir zeytin yiyen dinç kalkar yarın
Bileği güçlenir ağrımaz karın
Adları Kuran’da geçer bunların
Ak yüzle dergâha varmak isterim

Leziz olur kelle paça yemeği
Küpe şırdan mumbar gönül dileği
Yemekler içinde çoktur emeği
Yapanın elinden öpmek isterim

Yaz günü ayran kış günü de yorgan
Diyenin ağzına olurum kurban
Koyun yoğurdundan olursa ayran
Bir bakraç ayranda yunmak isterim

48
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1. Erişte
2. Tazehurmatu’dan. Tazehurmatu Kerkük’e bağlı bucak
merkezidir.
3. Dize, topraktan imal edilen tencere. Güvecin pişirildiği
çömlek.
4. Buğday başakları yeşilken biçilen ve ateşte yakılarak
kurutulan tanelerin, bulgur gibi değirmende öğütülmesi
sonucu elde edilir. Türkiye’nin Gaziantep yöresinde yaygın
olan karaharman’a ferik diyorlar.
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Bol olmalı yemeklerin salçası
Nefis olur Türkmeneli külçesi
Erbil’de yapılır tikme dolması
Sırayla tepsiye sermek isterim

Ramazan’da oynanır hep sini-zarf10
Şuruplu lokumlar bolca olur sarf
Cimriliği kabul etmez hiçbir örf
Kahvede baklava vermek isterim

Telafer’de otur sofra başına
Tahta kaşıkla dal bulgur aşına
Böyle lezzet var mı Allah aşkına
Dolaşıp dünyayı sormak isterim

Ramazan tatlısı köpmeyle burma
Bıyığını artık oturup burma
Şerbetin kıvamı tamamsa sorma
Birlikte tadına varmak isterim

Telafer’de yenir arpa çüreği5
Vücudu besler hem tutar yüreği
Neyleyim ben mayonezli levreği
Yapanı Fizan’a sürmek isterim

Kayısı koz incir her derde deva
Karpuzla kokulu kavun bedava
Hurmadan yapılır kündüclü11 helva
Havanda bütün gün dövmek isterim

Kabakla patlıcan hep oyum oyum
Dolmanın tadına olmaz ki doyum
Ekşiyi severim kurusun huyum
Sumaklı su ile doymak isterim

Karşımda dururken dolma kadayıf
Yemezsem bana da olsun yüz hayıf
Var mıdır dünyada böyle bir keyif
Şerbetle murada ermek isterim

Baharda yenilir yaprak dolması
Satırla kıyılır kuyruk kıyması
Yoğurtla sarımsak üstünde sosu
Mev yarpağın6 bir bir saymak isterim

Sabreden murada bir gün erişir
İstersen yemeğin oturup pişir
Gel etme sen aklın başına devşir
Zatını rahatta bulmak isterim

Gerçeği severim gezmem hülyada
Olmaz deme her şey olur dünyada
Kızarmış hindiyi görsem rüyada
Gerçek sanıp hayra yormak isterim

Yemeğe içmeğe dikkat etmeli
Yemekte ayarı sıkı tutmalı
Az yiyip her şeyden biraz tatmalı
Vücudu sıhhatte tutmak isterim

Şalgam aşı kabak aşı zılk7 aşı
Nenem aşı kâşam8 aşı ne yaxşı
Patlıcandan nefis olur şıxmehşi9
Sırayla önüme sermek isterim

Yaş kemale erdi neyleyim yazık
Dünyaya çakacak değiliz kazık
Küreği aheste çekelim artık
Limana yavaşça varmak isterim

Göbeğim çıksa da üç metre öne
Çarşıda bulurum kozlu levzine
Baklavayla burma gelse evine
Bana da haber ver görmek isterim

Oğuz der Aydil’im bunlar da geçer
Ne pizza tost kalır ne de hamburger
Türk mutfağı hepsin süpürür siler
O günleri ben de görmek isterim

5. Çöreği, yani ekmeği
6. Kerkük’te bahar mevsimi mév denilen taze asma yapr ğı ile yapılan ve içine kıyma yerine daha kuyruk konan ve
sarımsaklı yoğurtla yenen dolma yemeği.
7. Pazı
8. Tarhana
9. Karnıyarık

10. Ramazan geceleri kahvelerde oynanan Türkmenlere
bir oyun
11. Susamlı

Osman OĞUZ
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Nilüfer BAYATLI*

Tarih-i Fetihnâme-i Bağdat
Bu eser 3 kitaptan oluşmaktadır. Nûr-i Osmaniye Kütüphanesi’nde 3140/3 numara ve 3. risale
olarak kayıtlı bulunmaktadır.
1. Kitap: Terceme-i Tarih-i Tabarî’dir. Yazı
biçimi “nesih”tir. Yazarı ise El-Hâc Muharremli Abdurrahman Ahmet El-Hüseynî’dir. Tarihi h.
1066-1067’dir. 1. sayfa ile 285. sayfalar arasında
yer alır.
2. Kitap: Zeyl-i Terceme-i Tarih-i Tabarî’dir.
Ahmet Beyyâzi tarafından kaleme alınmıştır. Yazı
çeşidi “nesih”tir. 286 ile 348. sayfalar arasında yer
alır.
3. Kitap: Tarih-i Fetihnâme-i Bağdat’tır. Yazarı ise Hacı Mustafa bin Molla Rıdvan’ın eseridir;
adı eserin ilk sayfasında geçmektedir. Oxford’tan
elde ettiğim bu 3. kitabın mikrofilminin üzerinde
çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Yazarı hakkında maalesef bir bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak Hacı Mustafa b. Molla Rıdvan, Bağdatlı olduğu ve H.1048 yılında (M. Kasım
1638) Bağdat şehrinin düştüğünü görmüştür. Bu
eserinde tasvir edilen olayların 1621 yılından sonrakilerini gözüyle gördüğünü söyler. Bu fetihnâme
1534 yılında Bağdat’ın fethiyle başlar, IV. Murat
zamanına kadar geçen olayları kronolojik biçimde
anlatır. Buradan itibaren asıl eser başlamakta ve
H. 1049/M. 1640 yılında IV. Murat’ın ölümü ve I.
İbrahim’in cülusu ile bitmektedir.
Bu eser 2 nüsha halindedir. Nüshanın biri Oxford Bold. Library’de, diğeri de Nûr-i Osmaniye
Kütüphanesi 276 no’da bulunmaktadır. Eser 349.
sayfadan başlayıp 405. sayfada son bulmaktadır.
Başlığı ve cetvelleri tezhiplidir. Giriş bölümünde nokta yerinde duraklar tezhipli yapılmıştır.
Daha sonraları söz başları yer almıştır ve bu bölümler kırmızıyla yazılmıştır. Yazı çeşidi ise diğer
2 eserde olduğu gibi “nesih” hattıyladır.
Üç eserden oluşan kitabın kahverengi deriden,
şirâzeli bir cildi vardır. Şirâze, eskiden kitaplara
cilt yapılırken kitabın yapraklarını birbirine bağlayıp cilde tutturmak için ibrişimden yapılan örgü(*) Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi
50
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dür. Cilt köşebentlidir. Köşebent, cilt kapaklarının
açılan kenarındaki köşelere sağlamlaştırmak amacıyla geçirilen üçgen biçimindeki üzeri süslü deri,
cilt bezi veya metal parçalarıdır. Bu eserdeki köşebentler de deridir.
Eser, 404x259, 327x179 mm boyutlarındadır.
Sağ cilt kapağının üzerinde şemseli, beyzî, salbekli süsleme vardır. Salbek, eski ciltlerde genelde
yazma eserlerde şemsenin 2 ucunda uzantı süslemelerdir. Şemseli beyzî süs, cildin ortasında yer
almaktadır. Köşebent ile şemseli süslemenin arası
boştur. Şemse, eski yazma kitapların cildine ve ilk
sayfaların üst bölümüne yapılan ve güneşi andıran
bir motiftir. Kitaptaki gibi şemseli beyzî süs ise,
şemseli süsün yumurta biçiminde olduğunu gösterir. Şemseli süsün iki ucunda salbekler bulunur.
Sonuç: Bağdat’ın İslam tarihinde bir ilim odağı
olarak büyük bir yeri olmuştur. Abbasiler devrinde
ve Türklerin katkılarıyla ki Harun Reşid’in bir hanımı Türk’tü ve bu hanımdan olan oğlu Mu’tasım da
dayıları olan Türklere dayanarak tahtını korumuştur. Böylece Bağdat, Selçuklular ve Osmanlılar’a
geçince daha da güçlenmiş ve gelişmiştir.
İşte bu yazımızda Bağdat’ın İran tarafından
işgalinden sonra tekrar Osmanlı topraklarına katılmasını saati saatine bizlere aktaran bir şâhid-i
‘ayân olan ve eserine “Tarih-i Fetihnâme-i Bağdat”
adı veren Hacı b. Molla Rıdvan’ın kaleminden öğreniyoruz.
Bu bir tanıtma yazısıdır. Eserin tamamının üzerinde
çalışıyorum. Kitap haline geldiğinde okuyacaksınız.
Bağdat, Bağdat olalı Türklerin idaresinde Osmanlı Devletine katıldıktan sonra ancak huzur
bulmuştur. Gelişmiş, güzelleşmiş ve ilim merkezi
olarak yerini korumuştur. Bağdat’a gösterilen özen,
Anadolu’nun hiçbir şehrine gösterilmemiştir. Bağdat artık Türk atasözlerinde bile yer almıştır:
“Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.”
Ancak Bağdat Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra
İngilizlerin hile ve desiseleri ile yeni ihdas edilen
Irak adlı bir krallığın başkenti olmuştur. Şimdi ise
o eski günlerinin ihtişamı çok gerilerde kalmıştır.
Atasözündeki yerini de tamamen yitirmiştir.
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Kardaşlık

Şehitleri Anma Toplantısı
Irak Türkleri kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi tarafından 21.01.2012 Cumartesi günü,
Ankara Mithatpaşa Caddesindeki Orsam’ın toplantı
salonunda bir toplantı düzenlenmiştir.
Fotoğraf: Ferid Müftü Şehit Necdet Koçak’tan
çok kısa bir mesaj var hepimize!
Ankara’da 16 Ocak 1980 Şehitlerini Anma Toplantısı Yapıldı
21 Ocak Cumartesi günü Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi’nce düzenlenen
1980 Şehitlerini anma toplantısı, Ankara’da bulunan
Türkmeneli Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti.
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi, 16 Ocak 1980’de şehit edilen Doç. Dr.
Necdet Koçak ve dava arkadaşları Albay Abdullah
Abdurrahman, Dr. Rıza Demirci ve Adil Şerif için
bir anma toplantısı düzenledi. Toplantıda şehitlerimiz
için bir dakikalık saygı duruşundan sonra açılış konuşmasını yapan Irak Türkleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hasan Demirci, Şehitlerimizin Irak Türklerinin var olma mücadelesinde göz kırpmadan seve
seve canlarını verdiklerini belirtti. Irak’ın eski rejimi
tarafından sadece Türk oldukları için, Irak Türklerinin lideri durumunda olan Necdet Koçak ve dava
arkadaşlarının suçsuz ve günahsız yere idam edildiklerini söyleyen Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Irak Türklerinin lideri durumunda olan o güzel,
o bilge insan Necdet Koçak bugün aramızda yok, ancak bize çok şey bıraktı gitti. Dürüstlüğü, Allah, millet ve vatan sevgisini bıraktı, çünkü kendisi öyleydi.
Türkmen davasına olan inancı tamdı, samimiydi,
sevgi dolu idi. Bugün Irak’ta yaşayan Türkmenlerin
var olma mücadelesinde, topluma ışık tutan Necdet
Koçak’ın fikirlerine sarılmaları ile bir sonuç elde edileceği düşüncesindeyim.”
Toplantıya konuşmacı olarak katılan ve Necdet
Koçak’ın devre arkadaşları olan, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Orhan Arslan, Türk
Ocakları Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu
ve Araştırmacı-Yazar, Avukat Habib Hürmüzlü yaptıkları konuşmalarda özet olarak, Necdet Koçak’ın
milliyetçi, idealist, bilgili, cesur, vizyon sahibi biri
olduğunu, birlikte yaşadıkları hatıralarla dile getirdiler. Konuşmalarda Necdet Koçak’ın, daima doğruyu
söyleyen, hep iyiden yana olan, hoşgörülü, yeri çok
zor doldurulan, müstesna kişiliğe sahip bir toplum
önderi olduğu ifade edildi. Ancak, her şeye rağmen
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Irak Türklerinin mücadelesinin devam ettiği belirtilerek, toplumun şehitlerine layık olabilmesi için bayrağı elden ele devredip nice Necdet Koçaklar yaratarak,
aynı hızla mücadeleye devam etmelerinin gerekliliği
vurgulandı.
Toplantının sonunda Dernek Başkanı Hasan Demirci günün anısına konuşmacılara birer plaket takdim etti.
Türkmen Şehitleri Ankara’da Anıldı
Irak Türkmen şehitleri 16 Ocak Pazartesi günü
Ankara’da anıldı.
Baas rejimi döneminde 1980 yılında idam edilen
Albay Abdullah Abdurrahman, Doç. Dr. Necdet Koçak, Adıl Şerif ve Rıza Demirci düzenlenen törenle
anıldı.
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi’nin düzenlediği tören, Ankara Keçiören’de
Irak Türkmen Şehitleri Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Tören saygı duruşu ve şehitlerin ruhuna Fatiha okunmasıyla devam etti. Anma törenine,
T.C. Cumhurbaşkanı Ortadoğu Başdanışmanı Erşat
Hürmüzlü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ITKYD)Ankara Şubesi Başkanı Hasan Demirci,
Türkmeneli İşbirliği Kültür Vakfı Başkanı Fatih Türkcan, Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa
Ziya, CHP Keçiören İlçe Başkanı ve Teşkilat üyeleri,
Erbil Gazetesi İmtiyaz Sahibi İmdat Bilal Terzi ve çok
sayıda Türkmen vatandaşı ile öğrenciler katıldı.
Cumhurbaşkanı Ortadoğu Başdanışmanı Erşat
Hürmüzlü bir konuşma yaparak, günün önemini ve
şehitlerin verdikleri mücadeleyi dile getirdi. Ardından ITKYD Ankara Şubesi Başkanı Hasan Demirci,
şehitlerin millet uğrunda canlarını vererek, özveri ve
başarı dolu mücadele günlerini anlattı ve gelen bütün
misafirlere teşekkür etti. Daha sonra konuşmalarını
yapan CHP Keçiören İlçe Başkanı Mehmet Küçüktepe, Türkmenlerin Irak’ta rolüne değinerek, her zaman
Türkmenlerin yanında olduğunu belirtti.
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Türkmen Albümünden

Mehmet Gedik ve Cahit Fahrettin Çay Mahalleli gençlerle. (14 Nisan 1948)

Mehmet Gedik ve Fatih Bekir. (12 Şubat 1956)
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Editörün Seçtikleri

Ömer Gedik, Bahattin Salihi, Mehmet Gedik ve Cahit Fahrettin Hasa Çayında.
(1 Temmuz 1953)

Mehmet Gedik ve arkadaşları Çay Mahallesi bahçe havişinde.
(Kerkük, 20 Ağustos 1947)
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Emin SALİHİ

Adeed Dawisha

Iraq: A Political History from Independence to Occupation
New Jersey, Princeton University Press, 2009, 377s.

Amerika
Birleşik
Devletlerin 2003 Irak işgaline kadar Batılı araştırmacıların Irak ile ilgili
çalışmaları oldukça sınırlıydı. Hanna Batatu’nun
“The Old Social Classes
and the Revolutionary
Movements of Iraq”,
Charles Tripp’in “A
History of Iraq”, Marion
Farouk Sluglett ve Peter
Sluglett’in “Iraq Since
1958: From Revolution
to Dictatorship” ve Phebe Marr’ın “The History
of Iraq” çalışmaları bu
döneme dek Batılı araştırmacıların Irak ile ilgili
başvurdukları kaynaklardı. 2003 sonrası Irak
ile ilgili birçok yeni kitap yayınlandı. Adeed
Dawisha’nın “Iraq: A
Political History from
Independence to Occupation” kitabı da bu yeni çalışmalardan biridir.
Dawisha bu çalışmasında ulusal kimlik, devlet
kurumsallaşması ve demokratikleşme konularını
modern Irak siyasi tarihi anlatısı içinde ele almaktadır. Yazara göre modern Irak devleti bu konularda
başarısız olmuştur. Yazar çalışmada bu başarısızlıkların nedenlerini Irak siyasi tarihini dönemlere bölerek, her dönemin kendi iç koşullarıyla anlatmaktadır.
Son bölümde ise yazar 2003 sonrası Irak’ta yeni bir
devlet inşa sürecinde bu konuların çözümünde nerelerde hata yapıldığını ayrıca açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda geçmişteki yapının günümüzdeki
yapılanmaya etkisini anlamak açısından bu çalışma
oldukça değerlidir.
2003 sonrası Irak ile ilgili yayınlanan kitaplarda,
günümüzdeki siyasi yapıdan etkilenilerek, Irak tarihi ve demografik yapısı ile ilgili bazı gerçekliklerin
çarpıtıldığı görülmektedir. Ancak Dawisha’nın bu
çalışması oldukça akademik bir dille ele alınmaktadır. Örneğin bu çalışmada diğer yeni çalışmaların
aksine Türkmenler (Kitapta “Turkomen” olarak
54
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geçmektedir) görmezden gelinmemektedir. Yazar,
C.J.Edmonds’ın “Kurds, Turks and Arabs: Politics,
Travel and Research in North-Eastern Iraq, 19191925” kitabını referans vererek Kerkük’ün bir Türkmen şehri olduğunu belirtmektedir (İkinci bölüm,
26.sayfa). Ayrıca kitapta Türkmenlerin geçmişte ve
günümüzde maruz kaldığı şiddet olaylarından de söz
edilmektedir. Örneğin Kerkük’te 14 Temmuz 1959
tarihinde devrimim birinci yılı kutlamaları sırasında
yaşanan katliamı, şehrin sanatçı ve tüccar sınıfını
oluşturan Türkmenlere karşı petrol işçisi Kürtlerin
kışkırtmasıyla komünistlerin yaptığı bir eylem olarak anlatılmaktadır (Dokuzuncu bölüm, 178.sayfa).
Günümüzde Irak’ta yaşanan çatışmalardan örnek
verirken de yazar, kitabın iki bölümünde Kürtlerin
Kerkük şehrinde Türkmenlere uyguladığı şiddeti
vurgulamaktadır (Dördüncü bölüm, 69.sayfa ve on
birinci bölüm, 264.sayfa).
Dawisha 2003 sonrası Irak’ta yeni devlet inşa
sürecini eleştirel bir şekilde değerlendirmektedir.
Yazar, modern Irak Devletinin kuruluşundan işgal
edildiği döneme dek başarılamayan demokratikleşme, modern devlet örgütlenmesi ve ulusal bir kimlik
inşası gibi olguların işgal sonrasında da izlenen yanlış politikalar nedeniyle başarılamayacağını düşünmektedir. Bunun en büyük nedeni olarak yeni devletin etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden inşa
edilmesini göstermektedir. Yazara göre yeni devlet
inşa sürecindeki bu anlayış hem ulusal kimliğin
oluşmasını engellemekte hem de devlet kurumlarının zayıflamasına neden olmaktadır. Yazar bu tezini
2003 sonrası yaşanan gelişmelerden örnekler vererek desteklemektedir. Demokratikleşme konusunu
ise farklı bir başlık altında incelemektedir. Yazara
göre demokrasi sadece bir devlet sistemi değildir.
Bu nedenle demokratikleşme sürecini endüstrileşme, şehirleşme, sağlık, kültür ve eğitim gibi etkenleri dikkate alarak incelemektedir.
Dawisha’nın bu çalışmasında Irak siyasi tarihi
ile ilgili daha önce ulaşılamayan birincil bir kaynağa ulaştığı söylenemez. Ancak Irak’ın siyasi tarihini
anlatırken cevabını aradığı soruları net bir şekilde
belirlemesi ve bunlara cevap ararken elde ettiği bulguları son derece tarafsız bir şekilde ortaya koyması
bu çalışmayı önemli bir akademik çalışma haline
getirmektedir. Hiç kuşkusuz bu çalışma, Irak’la ilgili yetersiz olan literatüre bir zenginlik katacaktır.
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Ceren KUMOVA

Turkmens To Suffer Again As Iraqi Blocs
Sharpen Their Swords
Although most fear a collision of both a
sectarian and ethnic nature is awaiting Iraq in the
post-US era, experts believe threats from the blocs
in favor of a federation are leverage for blocs to
impose their will on one another, but they also
voice concern that minorities, led by the Turkmens,
will suffer under the weight of the fight before the
blocs reach a consensus, if they ever do.
Only a day after the last US troops withdrew
from Iraq, powerful blocs of Sunni and Shiite
leaders drew their swords in a fight to snatch
power from each other, reviving a scene from back
in 2007 when blocs gathered along sectarian lines
and took thousands of lives monthly to prove their
worth in Iraqi politics.
However, a significant minority group, the
Turkmens, say the pressure was always there,
before the US intervention, and maybe more
increasingly, after their pullout.
Having already issued an arrest warrant for the
top Sunni official and asked for the resignation of
the second in line, Shiite Prime Minister Nouri
al-Maliki made the first move against rivals in
the fear that Iraq might see another era of Sunni
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dominance and in the hope that he gathers enough
power under the grip of the Shiite bloc to ensure
Shiite control the country.
While Sunni and Shiite blocs took up the
fight from where they left off in 2007, and the
Kurdish administration started gaining political
power through oil deals it secured with foreign
companies, other smaller groups, most significantly
the Turkmens, worry that they will be trampled as
the conflicts continue.
“The Turkmen community in Iraq is the only
one without arms,” Mehmet Tütüncü, the general
director of İstanbul-based Iraqi Turks Culture
and Mutual Aid Society (ITKYD), told Sunday’s
Zaman as he expressed concern over the fate of the
minority group. “If, God forbid, Iraq falls into three
pieces as most believe it will, the situation of the
Turkmens will be even worse, as they will be split
between Kurdish and Arab blocs geographically,”
he added to point out that an extensive conflict
among the powerful blocs might shake the ground
the Turkmen community stands on. However, he
also claimed that the Turkmens would not side
with any party if at some point Iraq becomes a
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Ceren KUMOVA
federation, saying, “We always say the Turkmens
are a part of Iraq; the Turkmens will never be a
part of a part.”According to Tütüncü, Turkmens
are divided almost equally among Shiite and
Sunni, but they stand together according to their
ethnic identity. There are approximately 2.5 to 3
million Turkmens in Iraq, Tütüncü claimed, citing
a census held in 1957, after which “Turkmen” was
not listed under the category of ethnicities “one
could either be Kurdish or Arab.” He suggested
that Kirkuk was historically a Turkmen city but
overrun by Arabs during Saddam’s reign and by
Kurds after 2003, the year of the US intervention.
“The demographic structure of the city is far from
reflecting its historical settlers,” Tütüncü claimed,
but both Kurds and Arabs make the same claim,
saying they are the historical owners of the oil-rich
Iraqi provinces.
Oil is a curse for Iraqis
Alongside the blocs’ strong desire for political
dominance over each other, the Iraqi conflict is also
significantly an economic one, with many areas in
the country blessed with natural resources, drawing
attention from the rest of the world for a share
of the oil profits. The semiautonomous Kurdish
administration of the north, in particular, proves
to be an example where economics dominates the
political scene, as the administration has struck
deals with oil companies that acted against their
arrangements with the Baghdadi government
as they recognized the Kurdish authority as the
rightful owners of the resources. Rich fields of oil
are also found in the Turkmen provinces, but since
the status of the Turkmen hometowns are still
vague, the oil is not a contributor to their society
but a cause of conflict since all blocs lay claim to
the same lands. “The main challenge for Iraq lies
with the integration of Kurds into central Iraqi
administration, but it is still a mystery where that
road will lead since Kurds are able to use their oil
resources to secure economic and political power
from oil deals,” Ramazan Gözen, an academic
at Yıldırım Beyazıt University, told Sunday’s
Zaman, as he advocated that natural resources and
economic activities across the country should be
supervised by Baghdad, not by local or regional
administrations. “Oil deals struck by countries
with the Kurdish administration steer Iraq away
from solidarity for the benefit of big companies
by providing the means for the Kurds to opt for
a federal structure in the country,” he added. “Oil
has always been a curse for the Turkmens, a major
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reason for the controversy regarding their lands;
instead of wealth and prosperity, oil has brought
trouble to the Turkmens,” Tütüncü added to clarify
that wealth has its own complexities.
Turkey changes perspective on Iraq
Turkey’s approach toward Iraq also took
another form after the US intervention, as the
country extended its vision of Iraq consisting
only of its border with Turkey and its perspective
that focused on protection of Turkmens in the
country. Although the struggle of the Turkmens
to remain unharmed by clashes still has enormous
significance for Turkey’s Iraq policy, the country
is now more concerned with the stability of Iraq
as a whole, rather than of its parts. “Turkish policy
on Iraq before 2000 was focused solely on the
Turkmens, which was a rather narrow vision that
did not help anyone,” Gözen said, as he said that
the Turkish attitude toward Iraq has changed over
the last decade. “Now the horizon is farther away
with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
visiting Shiite headquarter cities, then moving on to
lunch with Kurdish administration in the north,” he
stated to express the change in the Turkish official
Turkish perspective with regards to Iraq. Gözen
also signaled that such moves were unthinkable in
the last decade but that today’s Turkey was well
aware that it had to ignore ethnicity and sect to help
Iraqi maintain the stability the country urgently
needs in the fragile Middle Eastern region. “Turkey
is apparently at odds with Maliki, who probably
believes Turkey is hostile to him because he is of
Shiite descent,” Ufuk Ulutaş of the Ankara-based
Foundation for Political, Economic and Social
Research (SETA) told Sunday’s Zaman. He agreed
that sect and ethnicity had to be ignored when
looking at Iraq. “It is hard for a country [Iraq] that
is psychologically divided into political blocs to
understand how another country might be blind to
its blocs, but this is exactly the position of Turkey
toward Iraq now,” he added, stressing that Turkey
was not seeking to have one bloc benefit at the
expense of another because any power imbalance
would harm Turkey drastically. Ulutaş also doesn’t
believe Iraq will break up into pieces after the US
pullout, thinking none of the blocs that currently
seem to be battling actually wants to be on its own
through independence.
Ankara Today’s Zaman
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فاضل ناصر
العاقرة ،إنني على يقين َ
ُبجل تهي ُم فوق
بأنك ضباب م ّ
سطح دارنا لتجلو هذه األزمان الشريرة التي تنغرز
بروحي مثل األعشاب النتنة فوق المياه اآلسنة التي
َ
تمتص َ
ورحيق أيامي  ..أيها المُدثر
نسغ لحظاتي
ُ
باالسحار آن األوان أن ترفع أوتاد الظالم ألن الليالي قد
ِ
ُ
سنابك روحي ضفاف
نزت من َنوح ِ المدى حين داست
األلم فاستكان إنبهاري بين راحتيك وتبرعم أفولي في
غيابك ،فها أنا آتيك من أضغاث أحالمي مناجيا ً طيفك
َ ..م ْن َ
لمولى )  ..؟
أنت أيها ( اَ ْ
كانت مناجاتي وتساؤالتي المعذبة هذه تنتشي فوق
ذروة وجدي ُ
بالحناء على
وهيامي كأنها ُ
آثار ي ٍد مغموسة َ
ً
رؤى متهالكة ،ففي لحظة نادرة من لحظات
مداخل
َّ
ُ
حملت كل تساؤالتي وحيرتي المضنية الى
شجاعتي
ُ
أبي الذي هاله توقي وتلهفي لسماع حقيقة األمر منه
فاستطال صوتُه متجاوباً مع نبضات قلبي ومغلفاً بعتمة
الغبار قائال ً:
ٌ
ـ يابُني  ..قبل قرون ٍ عديدة أتى رجل من أقاصي
ُ
طويل القامة  ،طلق المحيّا ،متأنقا ً بالحكمة
اآلفاق،
والعرفان فاتخذ ذلك البيت المهجور خلف دارنا مقاما ً
يسجع بأسرار آالم البشري ِة جمعاء في
مكث فيه طويال ً ُ
ْ
سمع الناس من
كلمات تكا ُد تكون مسحورة ما
ٍ
راودت َ
قبل ،كان شاعرا ً حكيما ً معمّدا ً بالنور والفيض قريبا ً
ُ
َ
نقي األردان
شامخ الروح
الى قلب الرب،
اليعرف الذلّ ،
من لوثة الزمن العاتي .وعلى الرغم من فقره الم ّدقع فإنه
كان أبيّا في حياته فلم يقف على أبواب السالطين م ّداحا
ُ
ُ
الصدق ومقارعة الظلم
رغيفه
ً وعبدا ً ذليال ً أذ كان
ُ
والهوان وكانت كراماته محبة الناس وتوقير اإلنسان
وقد حاك الناس  ،من حبهم له ،كرامات أخرى حوله
ولهذا سموه بـ ( المولى ) ولقد آثر هذا ( المولى ) في
شيخوخته االعتزال والتبتل حتى أدركه األجل ولم يغادر
أرض السواد والنخلة المباركة  ..كان إسمه ( محمد
سليمان فضولي ) وكانت نسبتُه ترجع الى أصالب
عشيرة ـ البيات ـ التي تنحدر من أفخا ِذ قبائل ( األغوز )
األعراق بين بني البشر.
َ
ُ
ْ
كلمات أبي تسري في أوصالي مثل نفح ِة
بدأت
ُ
ْ
الجمر في الهجير فأصبحت محموماً كمن يريد اإلنعتاق
ُ
ْ
إنعكاسات
وبدأت
من حدو ِد الوعي ومن ِوزر ِ الطفولة
أطياف مشروخة تماما ً مثل َم ْن يرى
تغوص في
العالم
ُ
ٍ
األشياء من ورا ِء زجاج نافذة في شتا ٍء ماطر  ..وكنتُ
ُ
تعرت
أتماثل للجنون ِ القادم وللرحاب ِة الموعودة ،لقد ّ
الحياة في لزوج ِة الماء وفي ُطهر الهواء إذ أصبح ذهولي
واستغراقي يتبرعمان في اللون الحقيقي لإلشتها ِء األمثل
للضياء والنور اآلتي ..
كانون الثاني-آذار Ocak-Mart/January-March 2012

وفي ليل ٍة من ليالي مدينتي الزرقاء وحين خ ّدر ُ
وابل
ُ
تلحفت بامتالئي
القتامة األزقةَ الضيقه في قلعة كركوك
متنصتاً لألنفاس المرتجفة اآلتية من باحة البيت المهجور
خلف دارنا وهي ُ
الشعر مزدهرة
ترتل أبياتاً قصيرة من ِ
فتنصلُت من
أسى وتولول فرحا ً ّ
ً باأللم وكأنها تستغيث ً
ُ
صوب الجدار
غطائي ومن نومي العميق هائماً أركض
َ
ُ
ُ
وأترقب بلهفة وشغف
وأتعلق باحجاره العتيقة
المتداعي
فوق باحة البيت المهجور التي بدت لي وكأنها تئنُّ من
شع ُ
البيت
عب ِء الظالم ومن وطأ ِة الصمت  ....وفجأةً َّ ...
ُ
ل
رج
أطياف
تحت النجوم وتراءت لي من عمق الباحة
ُ
ٍ
في بياضِ نور مغبش ُ
يذرع باحةَ البيت بخطوات ثقيلة
ورشيقة حامال ً في يده ُرقعا ً طويلة من األوراق يتمت ُم
فيها بحزن ٍ أخاذ كالما ً غامضا ً على إيقاع ِ خطواته
الرهيفة ،كان رجال ُّ
كث اللحية متسربالً بالتأنق والوقار
ُ
ُ
خصل شعر
تتسلل من حوا ِفها
ومعتمراً طاقية ً طويلة
ُ
غدوت في تلك اللحظ ِة موجودا ً بقو ٍة
طويل أشيب ،لقد
أنظر اليه الهثاً من الوجل والدهشة
وعمقٍ كبيرين وأنا ُ
أرقب َّ
فبدأت ُ
كل حركاته وسكناته وكل نأم ٍة تصدر عنه
ُ
ِ
دس
ح
قد
بأنه
أيقنت
ة
غر
حين
وعلى
..
عارمة
بنشوة
ٍ
َ َ
بوجودي لذا فإنه إقترب بسكون جلي لوسط الباحة تماما
بصره نحوي بتؤدة ونظر بعيون متألمة الى
ً ثم رفع
َ
ُ
يحمل
أعماق عيني المذعورة ُهياماً ،لقد كان أدي ُم عينيه
َّ
كل معاناة الوجود البشري وعلى الرغم من ذلك فإنني
َ
ُ
تدور حول شفتيه
لمحت
ظالل إبتسامة مشرقة وصافية ُ
 ..ففي تلك اللحظة وعندما تالقت عيوننا لبره ٍة قصيرة
صوب
عصفور داكن ذو عالمة صفراء
طار من الباحة
ٌ
َ
َ
علي مدراره ...
السماء وهطلت النجو ُم ّ
ُ
أخبرت أبي جذال ً وأنا
وفي صباح اليوم التالي
ُ
أهتف من فرح ٍ طفولي غامر :
ـ لقد رأيتُه  ..يا أبي !! ..
فتساءل أبي مُتبرما ً من نزقي الطفولي :
ـ َم ْن ْ
رأيت ..؟؟
ُ
فقلت له خافضا ً صوتي كأني أفشي له سرا ً :
ـ ُ
رأيت ( المولى )  ..المولى فضولي !! ...
بحرف َق ْط
ينبس
فتفرس أبي بمالمحي طويال ً ولم ْ
ٍ
َ
!! ...
مالحظة  .. /في يوم االحتفاء بذكرى الشاعر ـ
فضولي ـ في عام (  ) 1995أتى الوف ُد األذربيجاني
إلى مدينة كركوك فتوجه مباشرة إلى قلعة كركوك والى
نفس البيت المهجور الذي كان كائنا ً خلف دارنا القديم
شاعرنا الحكيم مقاما ً له قبل خمسة قرون
والذي اتخذه
ُ
َ
وجد البيت متهدما ً وخربا ً !! ...
د
 ..ولكن الوف َ
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فاضل ناصر
ونبضات قلبي المرتعش ،كنت وبصراحة
ً عن أنفاسي
ِ
ُ
مأخوذاً بكثافة ألوان الغسقِالتي كانت تنبعث من تحتي
بشكل مبهم وغامض وبسكون ِ نكهة الرطوبه الحادة
ُ
خريف متيبس
ٍ
التي بدأت تفرز ألعماق أنفاسي رائحة َ
ُ
ُ
مددت يدي الى جيبي مرتجفاً وبهدوء
...
أسقطت حجراً
ُ
ِ
سمعت صوتَ
صغيراً وبأقل من ثانيه إبتلعه الظالم ،ثم
إرتطام ودحرجة وجلبةَ أصوات ما شبيهة بأنّات صادرة
من الباحة إذ كانت أنّات خافته ومخنوقه ومتقطعة كترد ِد
بالط من المرمر  ...وفجأة
صوت قطعة معدنيه فوق ٍ
عصفور بحجم جوزة صغيرة
وبدون سابق إنذار انساب
ٌ
ُ
من جهة غروب الشمس التي بدأت خيوطها تحتضر
تماما ً فوقف على الجدار المقابل ازائي بعناد غريب ..
كان طائرا ً بلون الدخان الداكن يتحرك باستمرار مثل
النابض وبعالمة صفراء تحت ذيله مباشرة  ..طار من
الجدار المقابل وبلمح البصر هوى لعمق الباحة الدامسة
 ..وغاب !! ..
ُ
الغروب اآلن أصبح قاتماً إال من قطع ِة نورٍ شاحبة
َ
فوق أعلى بيت من بيوت قلعة كركوك المتراصة
ُ
سمت من
نسكن في
والمتداخلة ،لقد كنا فقراء معدمين
ٍ
ْ
هذه القلعة الشامخة يسمّى ـ حمّام مسلم ـ ولم نكن نأبه
بتجاعيد الزمن القاسية التي كانت تأخذُ أشكاالً كابوسيّة
مرعبة وكأنها كانت ُ
تسيل مثل اللُعاب اللزج فوق أوراق
أحاديث
وتتفتح على
طفولتنا البريئة التي بدأت تستفيق
ُ
ٍ
ُ
ُ
العجائز
تتحدث عنه
وصور ٍ غامضة عن ماض قريب
في ليالي الشتاء ّ
يقطُر ألما ً ودما ً وضحايا أبرياء وكأنه
صراخ طويل مستمر صادر ٍ من كهف مهجور ..
تماما ً مثل ه ّوِة باحة البيت التي طفقت تلفظ ُ سكونا ً
ُ
ناولت من جيبي حجرا ً كبيرا ً ألرمي به
صارخا ً ...
ُ
إثر العصفور الداكن ـ الذي كنت أراه دوما ً في وقت
ُ
أحجمت
الغروب بين خرائب بيوت القلعة ـ  ..ولكني
ُ
َ
خطوات من ورائي
صوت
وترددت لحظةً حين سمعت
ٍ
ٌ
أعق َبها صوت أجش :
ـ انزل !! ...
ُ
كان أبي َ
العرق من
َّد
خلف ظهري مباشرة ً ،تفص
جبيني وتسمّرُت في مكاني فوق الحائط حائرا ً  ،سحب
َ
طرف ثوبي بقوة صائحا ً...
أبي
ـ انزل أيها اللعين  ..ماذا تفعل فوق الجدار ..؟
ُ
سقطت أمامه وأنا ال أجرؤ على النظر اليه ..
ـ ارفع رأسك  ..انظر بوجهي  ..ماذا َ
كنت تفعل فوق
الجدار  ..؟
ـ ُ
كنت أنظر الى البيت ....
ُ
فأشرت باصبعي الى البيت الذي خلف دارنا ولكن
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أبي احتقن من الغضب صائحا ً :
لبيت
ـ ماهذا في يدك  ..حجر  ..؟  ...أترمي بحجر ِ
الجيران  ..؟
فانبريت أدافع عن نفسي بصوت مختلج قائال ً :
ـ ولكنه ٌ
بيت مهجور يا أبي !! ..
َ
التفت أبي حواليه مرارا ً وكأنه يخشى من إفشاء
سر دفين ...
ٍّ
ـ مهجور  ..يالألخرق َ ..م ْن قال لك ذلك  ..؟
ُ
ْ
نبرات صوته التي
تغيرت
علي برفق وقد
ثم انحنى َّ
ْ
بدأت تشوبها الحيطة ُ والتوجس قائال ً :
بيت مأهول  ..إنه ُ
ـ يا بُني  ..هذا ٌ
لمولى ) ..
بيت ( اَ ْ
أسر لي أبي بهذا الكالم الغامض ثم أفرغ َ جيبي من
َّ
الحجارة مرتبكاً وسحبني من يدي َ
وأنزلني مسرعاً من
ُ
ٌ
غائب تماما ً ...
فأحسست حينها بأني
سطح الدار
) 2 ( 
التشتت والضياع،
شهور من
مرت على هذه الحادثه
ٌ
ّ
ِ
األشجار تحت
وتعرت
وخيّم شتا ٌء حزين فوق السطوح
ُ
ّ
السحب المتعثرة وأنا َو ٌ
أقشعر وأرتعش من
جل
ُّ
قتام ِة ُ
لمولى ) وال أجرؤ إطالقا ً على التساؤل عن
كلم ِة ( اَ ْ
معناها من أبي ،إذ كانت تصوراتي ّ
الغضِة بهذا اإلطار
تومئ ألشياء ال حصر لها في أوهامي وخياالتي الطفوليه
تستقر في أعماق ِ ذاتي كأنها ُ
لهاث غاب ٍة
الجامحه بدأت
ُ
تغور في حلك ٍة أبديّة أو ِخرقة ٌ خضراء مقدسة
عذراء
ُ
ومربوطة على أغصان شجر ٍة عارية فوق تل ٍة نائية
 ...وبصراحة ،كانت هذه الكلمة ُ
ضجيج ذعري
تنهب
َ
َ
وخ ِد َر أيامي الرتيبة كرشق ِة عطر النارنج المُذاب في
جوف المراق ِد القديمة العابق ِة بالبخور وهسيس ِ الشموع
ِ
المحترقة ،لقد أربكت هذه الكلمة ُ المدى البعيد لسما ِء
توحدي الطفولي وكأن زه َو إستغراقي
َوسني
ومحراب ّ
ِ
ُ
ِ
الحالم وتأمالتي الصافية تنزلق من َسديم غمام ٍة ثملة
ومترنحه ُ
تنثال من مُدن ٍ مسحور ٍة ومطلسمة تأبى أن
توص َد ضبا َبها أمام ذهول ِأحالمي وكوابيسي اآلتية
ينقر نافذة َ تخومي العتيد
وكان ابتهاجي الروحي ُ
ويبعثرني ِقطعا ً ّ
وضاءة ً من األوهام واألحاسيس .لقد
ُ
أصبحت وبفضل هذه الكلمة ومنذ تلك السنين المبكرة
مُعتصما ً ومتألقا ً بالمتاهة النائية مثل أصدا ٍء فضيّة
ُ
وسر ينبوعها األزلي الى
غموضها
مؤرقة الزمني
ُّ
ُ
ُ
بتمتمات قلبي الصغير
األبد ،وكثيرا ً ما كنت أستعين
ِ
قبل أن أتوس َد النعاس في ليالي الشتاء الداجية مناجياً ُكنه
هذه الكلمة ومعناها الغائم وصارخا ً من أعماقي :
َ
ـ َم ْن َ
إنتعاش أطياف
لمولى )  ..؟  ..يا
أنت أيها ( اَ ْ
ِ
َ
الليالي وهفيف تراتيل شفاهي المعذبة فوق وجع غيومنا
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فاضل ناصر

ٌ
بيت مهجور في قلع ِة كركوك
فاضل ناصر كركوكلي  ...فنان تشكيلي ومسرحي
وشاعر .ولد في قلعة كركوك عام . 1953أقام معارض
مشتركة كثيرة مع فناني كركوك في السبعينات .أسس
المسرح التجريبي في مدينة كركوك مع أصدقائه الفنانين
هيثم عبد الرزاق  ..عبد الرزاق محمد  ..جعفر البياتي ..
ياوز فائق  ..عواد علي المعماري  ..داوود زيا ..ومحمد
قوشجو في منتصف سبعينات القرن الماضي .كتب
عدة مسرحيات باللغة العربية منها (القرف) و (ثالث
حكايات تراثية) و (الحالج يتأرجح) و (العودة) .
له عدة مسرحيات باللغة التركمانية منها ( الذين
فقدوا ألوانهم ) و ( حكاية جدار ) و ( أورخان محمود
زادة ) و ( الحانة ) .أقام معرضين تشكيليين في السويد
حيث يقيم وهو بصدد التحضير للمعرض الثالث الذي
سيقام في مدينة كوتنبيرغ .انتهى مؤخرا من كتابة
نصوص قصصية تدور حول قلعة كركوك بعنوان (
ُ
البعوضة )  .يشغل حاليا منصب رئيس الهيئة اإلدارية الباحة فينبض الصدى من الغرف الدجيّه فيها حامال ً
َ
وعبق ال ِقدم والفراغ الموحش  ،ثم
للنادي التركماني في كوتنبيرغ السويدية  ،و يدير إذاعة غبار السنين الغابرة
ُّ
صوت تركمان العراق من كوتنبيرك .
أمد يدي الى جيبي المملوء بالحجارة وأبدأ برجم الباحة
ُ
َ
أصوات الحجارة لفترة طويله كأنها ُّ
ترن
التي تظل ترد ُد
ٌ
  بيت مهجور في قلع ِة كركوك
من أعماق ُج ٍّب مهجور ...
)1( 
كان هذا ديدني في طفولتي مع باحة البيت المهجور
انتبه  ...إنه لم ْ
يجف بعد ...
الشمس الغاربة
تحت سطح دارنا القديم ،واآلن  ...بدأت
ُ
ُ
ٌ
فوقفت بدون
صوت خافت ومبحوح
تناهى لسمعي
ُ
تترك آثارا ً دامية ً على الجدران ،غامقة ً بلون ِ قشرة
دارنا
سطح
فوق
ترتفع
الشمس
أشعة
ِ حراك  ...كانت
ِ
القديم في قلعة كركوكُ بعلوِّ  قدمين في الحائط المقابل الرمّان التي أم َ
ْست تختلط ُ بالسواد أكثر فاكثر ،وثمة َ
مساحات تيبست في الطين المفروش  ...إذن !! ...
تقر ُ
ض
للغروب وكانت رائحة الطين الممزوج بال ِتبْن ِ
ُ
متعربشا
القديم
الحائط
ة
بمحاذا
صرت
واحده
ة
وبقفز
ٍ
ِ
أنفاسي ولم أكن مكترثا ً بتحذيرات أختي الصغيرة من
ً
كنت عازما على عبور الطين المفروش باحجاره التي تآكلت بين أصابعي الصغيرة ،كانت الحلكة
ورائي إذ ُ
ً
ِ
وتنصهر في لون الرصاص
تعجُ من تحتي في الباحة
ُ
حديثا ً فوق سطح الدار باتجاه الحائط المتداعي ألرنو ُ ّ
جداره الهش الكامد .وبالرغم من الظالم الدامس والوحشة ُ
كنت أميّز
منه الى باح ِة البيت المهجور والمالصق
ُ
بطول عشرة أمتار تقريبا ً لسطح دارنا القديم  ،لقد ُ
كنت بوضوح أرضية الباحة المرصوفة بالطابوق المتآكل
ُ
يحتل مساحة ً واسعة بين وسط
مشدوداً الى تلك الباحة الشبه مظلمة والمهجورة من كل والمتسخ والذي كان
ُ
وكنت ،بعد أن أتسلق حائطها أفواه الغرف الخاليه والمزينة ُ أبوابُها الخشبيه المتشققه
أصوات الحياة وأنفاسها
ٌ
خوف غامض
المحاذي ،أح ّدُق بكل جنباتها بفضول غريب كأنني بالنقوش القديمة .إنتابني في تلك اللحظه
ٌ
ُ
خوف الذع ومُريب كأني غدوت فوق نُثار
أستشرف عالماً سحرياً سحيقاً وغائراً بالزمن ،منغلقاً أو باألحرى
ُ
ُ
نتوءات الظالم ومن
أنزلق باستمرار من
وكنت ِ حلم أبكم
ومستعصياً على إدراكي الصغير للحياة والوجود
ِ
ُ
تعرجات ذاكرتي التي بدأت تخبو وتنأى رويدا ً رويدا
فوق
بين الفين ِة واألخرى
ِ
أصرخ بملء صوتي عابثا ً
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نجات كوثر اوغلو

يتم برخصة رسمية .وهم يعلمون حق اليقين بانهم
لم يكونوا ليمنحوا اإلذن الرسمي بتأسيس المدرجين
لو طلب ذلك.
هذه صفحة من صفحات التاريخ لهدم طاش
كوبرى ،وحادثة تتعلق بهذا الهدم تعبر عن ضمير
هذا الشعب الصابر والعزوم والعامل في صمت.
وبعد 57عاماً ،شاء القدر ان ينجو أهالي كركوك
من جور العنصرية المقيتة ،وتعود ادارة كركوك
جزئياً الى اهلها .فبدأوا باعمار ما خربته حملة
افكار البداوة واعداء التاريخ والتراث.
اُتخذ في مجلس المحافظة جملة من القرارات
التي تخدم المدينة .وتهدف الى لحاق كركوك واهلها
بالمجتمعات الراقية ،واعادة مجدها القديم .منها اعادة
بناء هذا الصرح التاريخي ،ورمز كركوك الذي
هدمه معول الحقد ،اال وهو جسر طاش كوبرى.
في سنة  2010أتخذ قرار المشروع من قبل
محافظ كركوك السابق عبدالرحمن مصطفى .وبدأ
تنفيذ المشروع في عهد د.نجم الدين كريم محافظ
كركوك الحالي.
ويعد مشروع إعادة بناء جسر طاش كوبرى من
مشاريع تنمية االقاليم لسنة  .2010واشرف على
تنفيذ هذا المشروع العمالق كل من السادة رئيس
المهندسين االقدم قاسم حمزة احمد مدير طرق
وجسور كركوك وعضو مجلس المحافظة ،ورئيس
المهندسين االقدم قايماز علي موسى دميرجى،
والمهندسة كاني عبدالكريم حسن.
ونفذ المشروع من قبل شركة نجم الثريا
للمقاوالت العامة .وهيئة تنفيذها مُشكلة من السادة:
المهندس ارجان اديب شاكر ،والمهندس حسين
مهدي شفيق ،والمهندس مصطفى صباح.
وقدم المعمار االستاذ الدكتور صبحي ساعتجى
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استشارات قيمة عند اعداد تصاميم وخرائط الجسر
على غرار نفس طراز الجسر القديم ،وخاصة
عند اعداد اقواس الجسر ،محاولة لعمل شبيه طبق
االصل ألقواس الجسر القديم.
وانجز المشروع في مدة اقل من سنة وتم افتتاحه
يوم االحد الموافق . 2-11-2011
هناك اختالف طفيف بين الجسرين ،وهو ان
الجسر القديم متكون من  16قوساً اما الجديد فتم
انشاؤه من 11قوساً وهذا حصل عند اعداد تصميم
قوالب الصب الكونكريتي بالطرق الفنية الحديثة
لتكون جميع االقواس بنفس القياس والشكل.
كما ان هناك اختالفا اخر بينهما هو ان الجسر
الجديد لم َ
يبن بشكل خط مستقيم من جهة شارع
المجيدية  ،حيث فيه انعطاف نحو اليمين وسبب ذلك
بان نهاية الجسر تتعارض مع شارع الكورنيش الذي
يمر من ذلك الموقع ،ونتمنى من هيئة االشراف تالفيه
في المستقبل القريب ليكون على شكل وغرار القديم.
واضافت هيئة االشراف لهذا الصرح التاريخي
باباً لكل من طرفي الجسر وتم بناؤه وتصميمه بنفس
طراز باب قلعة كركوك “دمير قابو” وبهذا العمل
القيم والنفيس تم احياء وبيان طراز ابواب كركوك
التاريخية االثرية القديمة .وثبت فوق الباب قطعة
رخامية كتب عليها تاريخ اعادة بناء جسر “طاش
كوبرى” .ونتمنى ان تتضمن القطعة تعريفاً بتاريخ
بناء الجسر االصلي وبيان المواصفات الهندسية فيه
بصورة موجزة اضافة الى تاريخ تجديد بنائه.
وبإعادة بناء هذا الصرح التاريخي ،عم الفرح
والسرور في قلوب جميع اهالي كركوك .ونتمنى
من ادارة كركوك اعادة بناء اقدم صرح تاريخي
في كركوك ،وهو قلعة كركوك االثرية وغيرها من
االثار التاريخية التي ابيدت واندثرت.
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من الصوب القديم بمحالته السبعة التقليدية الى
الصوب الجديد (القورية) والذي تطور الى محالت
صارى كهيه وشاطرلو وبكلر ثم تسعين ،وهذه
كانت في االصل قرى كبيرة تحولت تدريجيا الى
محالت ملحقة بكركوك األصلية القديمة .وان تيسير
حركة المرور بين صوب القلعة وصوب القورية
بواسطة طاش كوبرى “الجسر الحجري” قد ترك
بصمة تاريخية مهمة في توسيع المدينة ،فهو يحوز
اهميته من هذا الوجه في تاريخ مدينة كركوك.
وقد شارك ابناء المدينة يومياً في بنائه .والجدير
بالذكر ان المتصرف نافذ باشا نفسه كان يشاركهم
في العمل .ويوم اكماله شهدت كركوك كرنفاال
المثيل له بعد ان عم الفرح والسرور على وجوه
وقلوب ابنائه التركمان خاصة.
تم تخريب وهدم هذا الجسر من قبل متصرف
كركوك “نجيب رشيد” بعد ان اصدر قراراً موجهاً
الى مديرية االشغال بهدمه ،دون ذكر االسباب
الموجبة لذلك ،سوى الحقد الدفين وتغلب الجهل
والبداوة ومعاداة التاريخ والتراث والحضارة.
اما يوم هدم جسر (طاش كوبرى) في 2-3-
 1954فقد توشحت المدينة بثوب اسود حزناً عليه
وعلى الجهود التي بذلت اثناء بنائه وعلى الرموز
المعنوية التي حملها هذا الصرح التركماني المقصود
بازالته ومحوه من كركوك وقد قوبل االجراء بالتنديد
واالحتجاج من قبل اهالي كركوك وعلى راسهم
الشعراء الذين كتبوا اشعارهم بهذا الخصوص قصائد
الرثاء ،يبكون مصير هذا الجسر االثري.
ومنهم الشاعر المرحوم محمد صادق الذي يجسد
تاريخ هدمه وكما يلي:
صادق نه حزين يازدى بكا جوهر تاريخ
ايل جسر ييقاردى اوكا قان اغالدى هريان
1373هـ
المعنى
لقد وثق صادق تاريخه بحزن عميق
علي مدراراً لدى
سالت دموع اهالي كركوك ّ
هدم الجسر
ُ
وعبر الكتاب عن غضبهم في مقاالتهم،
وتقاطرت من افواه شعراء الشعب قصائد الشعر
الشعبي (الخوريات) تفضح عمليات سرقة اموال
الشعب من خالل بناء جسر جديد بدال عن طاش
كوبرى:
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كركوكك اساسنه
قوربانام خاصه سنه
طاش كوبرى قوربان كيتدى
اشغالك قاصه سنه
المعنى
كركوك مدينة عريقة
افدى نفسي لنهرها خاصة
ان جسرها الحجري كان ضحية
لصندوق االشغال
ودمدمت أفواه عامة الناس في المقاهي واالسواق
والبيوت بالتذمر والذم .ولكن الحقد والجهل اصم
أسماع المتسلطين على أمور البلد في حينه.
ومن جملة من أستنكر هدم (طاش كوبرى) برد
فعل عملي ،الوجيه الكركوكلي المرحوم الحاج عمر
لطفي افندي بن حميد بن مال علي ،من أهالي قلعة
ً
عمال
كركوك األصالء ،فان هدم الجسر لم يكن
مستهجناً من وجهة الحضارة والتاريخ فحسب،
بل نُ َفذ من غير مراعاة حتى لمصالح االهالي .فقد
صار األهالي يتكبدون المشاق من اجل العبور
مابين صوب القلعة وصوب القورية ،ويضطرون
للسير مسافة طويلة من أجل العبور عن طريق
الجسر األخر .إذ ان جسر السوق الكبير الحالي قد
أقيم قرب الجسر المهدوم بعد مدة طويلة .لذلك بادر
الوجيه الكركوكلى المذكور الى إنشاء مدرج واسع
على طرفي نهر الخاصة في نفس موقع الجسر
المهدوم لتسهيل تنقل وعبور األهالي وعلى نفقته
الخاصة .كما وضع سبيلين على رأس كل مدرج في
كال ضفتي خاصه صو لشرب االهالي .وقد حدثنا
احد االسطوات الكركوكليين وهو الحاج االوسطة
صابر بوروجى بانه واحد من االسطوات الذين
أوكل اليهم المرحوم عمر لطفي افندي بالعمل في
صنع المحجرات بتسيير مجاري الماء للمدرجين،
وانه بذل جهداً فريداً في حينه من اجل انجاز العمل
على الوجه المطلوب باالمكانات الهندسية واالنشائية
المحدودة في حينه ،وقد استفاد األهالي من هذين
المدرجين مدة البأس بها إلى ماقبل إنشاء جسر
السوق الكبير .والعجيب ان أنشاء هذين المدرجين
قد اثار غضب المسؤولين في حينه ،فأنذرت رئاسة
البلدية الوجيه المذكور بهدم هذين المدرجين وعلى
نفقته الخاصة ايضاً ،بحجة واهية هي ان انشاءها لم
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طاش كوبرى قديما وحديثا
لتركمان العراق دور كبير في تشييد حضارة
العراق العريقة ،حيث كان العراق مثاال لمركز
االشعاع الحضاري ثقافيا وسياسيا ودينيا وادارياً
وادبيا في العالم االسالمي .اذ ان في عهدهم بدأ
بصمات التركمان القوية في صنع الحضارة
العراقية -العباسية وبشكل واضح اعتباراً من
النصف الثاني من عصر االمبراطورية العباسية .ثم
استمر ذلك في العهد السلجوقي ومابعده من العهود
التركمانية في العراق ،اضافة الى االثار المعمارية
من المساجد والجوامع المزدانة بالوان الزخارف
والنقوش والكتابات االسالمية فوق منائرها وقببها،
مضافة اليها القصور والثكنات والمدارس والجسور
وغيرها من الرموز االثارية والحضارية التي ال
زال قس ٌم منها شاخصاً الى االن وكلها تشير كما
اسلفنا الى تأثير التركمان ودورهم في تشييد هذه
الحضارة العراقية العريقة.
ومن منطلق كون مدينة كركوك ذات ثقل
حضاري تركماني ،النها ذات خصوصية تركمانية،
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ولكونها مستهدفة بازالة اثارها القديمة وتجريدها
من تاريخها الحقيقي واسباغها بلون وطبائع غير
مالئمة ومناسبة لها ،لهذه االسباب وغيرها تم
التركيز على بعض االثار التاريخية الموجودة
فيها .والتي تعرض قسم منها لإلزالة بفعل فاعل،
وكلها محاوالت التخرج من دائرة تغيير ديمغرافية
ومعالم مدينة كركوك .لذا تعرضت معالمها للهدم
والخراب.
وبمناسبة احياء احد المعالم الزائلة في كركوك
 ،اال وهو جسر طاش كوبرى “الجسر الحجري”
تطرقت في هذا الموضوع حول مكانته بين اهالي
كركوك.
يعد هذا الجسر “طاش كوبرى” الذي بني
سنة 1292هـ 1875 -م من قبل الفريق نافذ باشا
متصرف كركوك َمعْلَماً اثريا وهندسيا وتراثيا ذا
مدلوالت ثر ّة .وفي الوقت نفسه كان يعكس على
مرآة التاريخ صفحة تأريخية مهمة لمدينة كركوك.
حيث انه شكل نقطة تحول كبيرة في توسيع المدينة
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