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Toplumların etnik varlığını yansıtan verilerin başında, 

yaşayan halk dilinin folklor ürünleridir. Toplum-

ların kimliklerini belgeleyen halk edebiyatı da 

o toplumun tanıtımı açısından büyük önem taşı-

maktadır. Halk edebiyatı ürünlerinin yazıya dö-

külmesi ve bunların kayıt altına alınması kültür 

malzemelerinin korunmasını sağlar. 

Şair ve yazar Rıza Çolakoğlu da Telafer toplumunun 

folklor ürünlerinin derlenmesi için ilk büyük 

adımı atmış ve kendi bölgesinde derlemeler yap-

mıştır. Yorucu çalışmaların sonunda Telafer’in 

Türkmen kimliğine ışık tutmuştur. Böylece oku-

yuculara Telafer’in folklorundan zengin bir demet 

sunulmuştur. 
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Toplumların etnik varlığını yansıtan verilerin başında, 

yaşayan halk dilinin folklor ürünleridir. Toplum-

ların kimliklerini belgeleyen halk edebiyatı da 

o toplumun tanıtımı açısından büyük önem taşı-

maktadır. Halk edebiyatı ürünlerinin yazıya dö-

külmesi ve bunların kayıt altına alınması kültür 

malzemelerinin korunmasını sağlar. 

Şair ve yazar Rıza Çolakoğlu da Telafer toplumunun 

folklor ürünlerinin derlenmesi için ilk büyük 

adımı atmış ve kendi bölgesinde derlemeler yap-

mıştır. Yorucu çalışmaların sonunda Telafer’in 

Türkmen kimliğine ışık tutmuştur. Böylece oku-

yuculara Telafer’in folklorundan zengin bir demet 

sunulmuştur. 
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Elinizdeki kitap yurdundan ayrı düşen ve uzun yıl-lar bunun hasretini çeken bir dava adamının hatıralarını içeriyor. Doğduğu ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Kerkük’te lise eğitimini ta-mamladıktan sonra anavatan Türkiye’ye gel-miş ve geri kalan ömrünü, Türkmeneli yurdu-nun merkezi Kerkük’ten ayrı tamamlamıştır.
Türkiye topraklarına ayak bastığı günden beri, sa-bah akşam, gece gündüz demeden Türkme-neli için çalışmıştı. Hayatını Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen-lerin davasına adamıştı. İzzettin Kerkük’ün 1929 yılında Kerkük’te başlayan hayatı 3 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da tamamlanmıştı. 85 yıllık ömrünü davası için yaşayan İzzettin Kerkük’ün hatıralarını okur-ken, onun davası uğruna verdiği mücadelede azimli, yılmaz, sarsılmaz ve asil duruşu karşı-sında hayranlık duyacaksınız.   
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Elinizdeki kitap yurdundan ayrı düşen ve uzun yıl-

lar bunun hasretini çeken bir dava adamının 

hatıralarını içeriyor. Doğduğu ve ilk gençlik 

yıllarını geçirdiği Kerkük’te lise eğitimini 

tamamladıktan sonra anavatan Türkiye’ye 

gelmiş ve geri kalan ömrünü, Türkmeneli 

yurdunun merkezi Kerkük’ten ayrı tamam-

lamıştır.

Türkiye topraklarına ayak bastığı günden beri, sa-

bah akşam, gece gündüz demeden Türkme-

neli için çalışmıştı. Hayatını Kerkük, Erbil, 

Telafer ve Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen-

lerin davasına adamıştı. 

İzzettin Kerkük’ün 1929 yılında Kerkük’te başla-

yan hayatı 3 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da 

tamamlanmıştı. 85 yıllık ömrünü davası için 

yaşayan İzzettin Kerkük’ün hatıralarını 

okurken, onun davası uğruna verdiği müca-

delede azimli, yılmaz, sarsılmaz ve asil duru-

şu karşısında hayranlık duyacaksınız.   
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تأريخ تلعفر المختلفة وصوال الى الوقت الحاضر بآدابه وتقاليده وحضارته. 1921 › وقد حاول المؤلف قدر اإلمكان التركيز على الروايات منذ فجر التاريخ وحتى بداية العهد الملكي في العراق عام تناول هذا الكتاب ابرز األحداث التي جرت في تلعفر وأطرافها 
بما تداوله الناس حول الكثير من األمور.الوقت فقد حرص على التناول الموضوعي لألحداث دون التأثر والتمحيص الكثير من المراجع والكتب والمدونات و في نفس كما حرص المؤلف على تسجيل روايات شفهية وتناول بالبحث 
حول هذا الموضوع بموضوعيته ورصانته.تاريخ واحداث مدينة تلعفر التركمانية ويسد بذلك فراغا كبيرا من هذا المنطلق فان هذا الكتاب يمثل اطاللة هامة على مجمل 
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This book has been prepared for those who are interested in the Turkmen 

settlements in Iraq, their clans, tribes, aşirets and families; and the geography 

over which they spread. Including the monograph of many Turkmen cities 

and towns like Telafer, Mendeli, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tazekhurmatu, 

Beşir, Tavuq, İmam Zeynelabidin, Tuzkhurmatu, Kifri, Qaratepe, Haneqin and 

Mendeli, this work is a credible guide and reliable roadmap. 

Thanks to this study, a result of a meticulous work, an opportunity will be 

offered for gaining a close insight into cultural and social structures of the 

Turkmen, who have maintained their existence in Iraq, and their civilization 

and cultural heritages in the nation. 

ISBN 978975684971-2 

Ata Terzibaşı’nın 4 kitap 
halinde yayımlanan ve 

Irak Türkmen
kültürünün başyapıtı 

sayılan 
Kerkük Şairleri’ni  
Kerkük Vakfı’ndan 

isteyiniz. 

Kapak’taki ve Türkmen Albümü’ndeki 
fotoğraflar Mustafa Otrakçı’ya aittir.
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Dünyanın bir çarpışma alanı oldu-
ğunu kabul etmek ve ona göre 
sürekli çarpışmaya hazır bulun-
mak, toplum için bir yaşama 
biçimi olabilir mi? Eski tarihler-
de öyle olduğu düşünülürse de 
çağdaş dünyanın geldiği veya 
gelmesi gerektiği çizgide öyle 
olmamalıdır. Fakat anlaşılan 
dünya bir çarpışma alanıdır da 
bu çarpışmalar çok gizli ve sin-
sice planlar içinde yürütülmek-
tedir. Ezenlerle ezilenler bir 
arada yaşayabilir mi? Ezenlerin 
sürekli ezen, ezilenlerin de sü-
rekli ezilen olması bir kader mi-
dir? Ortadoğu’ya baktığımız za-
man, doğrusu insanın bu sava 
inanası geliyor. 

Bu soruya başka bir soru ile yanıt 
verelim: Böylesine acımasız ve 
adaletsiz bir dünya, ilelebet var 
olabilir mi? Kuşkusuz ki hayır. 
Bir düzen, küfür ve ilhat üze-
rine kurulmuş olsa bile, kendi 
içinde adil olduğu sürece ayak-
ta kalabilir. Ancak bir düzen 
zulüm, haksızlık ve adaletsizlik 
üzerine var olamaz. Dünyamız 
bunun örnekleri ile doludur.

Sovyet Rusya’da komünist rejimin 
çökmesinin başlıca sebebi, ken-
di içinde adil olmayışı ve kendi 
doktrin ve prensiplerine aykırı 
hareket etmesi idi. Dünya kar-
deşiliği ile yola çıkan komünizm, 
millet ve ırkları eritecek iddia-
sını taşıyordu. Halbuki Sovyet 
Rusya’da polit büro üyelerinin 
tamamen Rus ırkından oluşma-
sı için, büyük titizlik gösteren 

Kremlin, çok iyi komünist oldu-
ğu ve Rus ırkına sadakat göster-
diği halde polit büro üyeliğine 
aday gösterilmesi, Rus ırkına 
mensup olmadığı için büyük 
tartışmalara yol açıyordu. Yet-
mişli yıllardan itibaren komü-
nizm, artık saklanamaz biçimde 
Rus milliyetçiliğine dönüştüğü 
için, rejimin temelleri sarsılarak 
sistem 21. yüzyıla çıkamadı. 

Irak’ta bin yıldan beri varlık gös-
teren Türkmen toplumu, dikta 
rejimi altında insanlık dışı bas-
kılara maruz kalmıştı. Devletin 
maddî ve manevî bütün gücü 
ile 35 yıldır yüklendiği Türkmen-
ler, gerçekten siyasî, kültürel ve 
ekonomik açıdan büyük sıkıntı-
lar yaşamıştı. 2003’te yıkılan bu 
rejimin gücü bir anda sıfırlandı. 

25 Eylül 2017 Referandumu   
Ülkede yeni bir dönem başlamış ve 

artık Türkmen toplumu da de-
mokratik haklarına kavuşarak, 
ülke içinde varlığını serbestçe 
sürdürecekti. İşgalin başladığı 
2003 yılından itibaren yeniden 
umutlanan Türkmen toplumu, 
böylece kısa süre içinde tek-
rar hayal kırıklığına dönüştü. 
ABD’nin ülkeyi yönetmekte 
adaletli ve hakkaniyetli olmadı-
ğı anlaşılınca, Irak’ta istikrar ve 
huzurun bir türlü sağlanmadı. 
Devlet kurumlarının çalışama-
dığı, ulusal güvenlik güçlerinin 
tesisinde başarılı olamayan hü-
kümetlerin meşru bir güç ola-
madığı için de ülkede otorite 
sağlanmadı. 

2003’ten 2017 yılının Eylül ayına 
kadar olan sürede durum gide-
rek daha da kötüleşti. Geçmiş 
dönemde Türkmenlere karşı ya-
pılan haksızlıkların giderilmesi 
beklenirken, bu sefer yeni hak-
sızlıklarla karşılaşıldı. Türkmen 
kökenli vatandaşların gasp edilen 
arazileri geri alınmadı. Tersine 
yeni haksız işgaller başladı ve ya-
pılan şikâyetler sonuç vermedi. 
Türkmenlerin yıllarca mahrum 
kaldıkları devlet memuriyeti ta-
yinleri yapılmadı. Üniversitede 
kadro bekleyen Türkmen akade-
misyenlere tayin hakkı verilmedi. 
Öğretmen ve resmî kurumlarda 
boş bulunan memur kadroları 
Kürtler ve bir miktar Araplar ara-
sında paylaşıldı. 

Irak’ın Türkmen bölgelerine 14 yıl 
boyunca hiçbir ciddî yatırım 
yapılmadıktan başka, Kerkük 
başta olmak üzere devlete ve 
kamuya ait araziler Kürtler ta-
rafından işgal edildi. Kerkük 
kentinin Erbil yolu üzerinde 
yer alan ve Şoraw adı verilen 
bölgede tapusu ve ruhsatı ol-
mayan binlerce ev yaptırıldı. 
Bu evler Barzani ve Talabani 
partileri arasında bölüşüldü ve 
onların himayelerinde Kürt va-
tandaşlara satıldı. Bu semtler 
günümüzde Şoraw-ı Barzani ve 
Şoraw-ı YKT olarak bilinmekte-
dir. Bütün bunlar KYB’ye bağlı 
Kerkük Valisi tarafından des-
teklenmiş, kanun ve yasalara 
aykırı olan bu uygulamalara göz 
yumulmuştur. Aynı vali Türk-
menlerin arazilerine yapılan 

Türkmenlerin
Demokratik Zaferi

Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com

Editör’den

CASPER
Vurgu

CASPER
Vurgu

CASPER
Vurgu

CASPER
Vurgu
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tecavüzlere de göz yummuş, 
yapılan şikâyetleri geri çevir-
miştir. Kerkük bölgesine tahsis 
edilen bütçenin yarısından faz-
lası bizzat yine Kürt Vali tarafın-
dan çalınmıştır. 

Kürt partilerinin kanunsuz ve ana-
yasaya aykırı olarak Kerkük’e 
Kürdistan bayrağı çekmeleri ve 
Türkmen kenti Kerkük’ü Kürdis-
tan topraklarına katmak için 25 
Eylül 2017 tarihinde Kuzey Irak 
bölgesinde referandum yap-
ma kararı almaları ise bardağı 
taşıran son damla oldu. Talabi 
yanlısı olan Kerkük Valisi de re-
ferandumu gündeme getiren 
Barzani’nin safına geçti. Karara 
karşı Türkmenler büyük tepki 
gösterdi. Bağdat’taki merkezî 
hükümetin uyarılarını da ciddi-
ye almayan Barzani, Türkiye ve 
İran gibi komşu ülkelerin şid-
detli itirazlarına karşı bu yanlış 
karardan geri adım atmadı. Ba-
tılı ülkelerin çoğu da karara karşı 
çıkmıştı. Bir bakıma hayırlı vesile 
olan referandum Barzani’nin so-
nunu getirdi.  Böylece 16 Ekim 
2017 tarihinde Bağdat’a bağlı 
güçlerin bölgeye gelişi ile peş-
merge güçleri işgal ettikleri Ker-
kük ve Tuzhurmatu bölgelerin-
den çekildi. Böylece Kerkük Kürt 
kıskacından kurtulmuş oldu.

12 Mayıs 2017 Seçimleri ve Mavi 
Direniş

Irak Parlamentosunun seçimleri için 
heyecan ve aşkla çalışan Türk-
men toplumu, bu sefer baskı 
ve zorbalıkla seçimi kontrolleri 
altına almak isteyenlerin varlığı-
na son verilmiş olduğunu hesa-
ba katarak çok büyük bir şevkle 
seçimlere hazırlandılar. Türkmen 
siyasetçileri, sivil toplum kuru-
luşları, esnaf, memur, öğrenci-
ler ve en önemlisi bu sefer yaşlı 
genç, küçük büyük ev hanımları 
da seçimler için kolları sıvadılar. 
Doğrusunu isterseniz bir dava-
nın başarılı olması için o davaya 
kadınları inandırmalısınız. Kadın-
ların sahip çıktığı bir davada ba-
şarıya ulaşmak kesindir.  

Böyle bir heyecan içinde Türkmen 
siyasetçileri de Sünni ve Şii ayı-
rımı yapmadan, kardeşçe bir 
listede toplandılar. Türkmen 
toplumunun istediği de buydu 
zaten. Türkmenler böylece bir-
lik ve beraberlik ruhu içinde se-
çime katıldılar. İşin güzel tarafı 
Kerkük’teki seçim bir bayram 
havası içinde geçti.

Mavi Direniş (13 Mayıs 2018)
Elektronik cihazlarla elde edilen 

seçim sonuçlarının ilan edilme-
si ile birlikte bütün Türkmen 
halkı, büyük oyunlar oynandı-
ğını ve oy sayımında sahtekar-
lık yapıldığını anlayarak tepki 
gösterdi. Gösterilen tepkiler 
dalga dalga yayılmağa başla-
dı. Kerkük merkezindeki Bağ-
dat yolu semtinde toplanan 
binlerce Türkmen, sandıktaki 
iradeleri olan oy pusulaları-
nın elle sayılmasını istedi. Oy-
ların elle sayılmasını isteyen 
Türkmenler, bu taleplerinde 
ısrarcı olduklarını haykırdılar.  

Türkmeneli siyasetçilerinin Yüksek 
Seçim Komiserliğine yaptıkları 
itirazlar ve sundukları belgeler, 
ne yazık ki sonuçsuz kalınca, 
tepkilerin şiddeti daha da arttı.  
Türkmen milletvekilleri ile millet-
vekili adaylarının medya organla-
rında yaptıkları açıklamalarda se-
çimlere hile karıştırıldığını, buna 
rağmen hükümetin herhangi bir 
tepki vermemesini eleştirdiler. 

Mavi Meydanda toplanan Türk-
men göstericilerinin sayısı on 
binlere ulaştı. Gösterileri gece 
gündüz demeden yayım yapan 
Türkmeneli TV’si, bu tepkiyi 
bütün dünyaya duyurdu. Türk-
menler gösterilerin sürdüğü 
günler boyunca iftarlarını mey-
danda açtılar. Türkmenlerin bu 
demokratik direnişine Araplar 
ve hatta muhalefet eden Kürt-
ler de destek vermeğe başladı. 
Türkmenlerin şahlanışı giderek 
büyüdü ve günlerce devam etti. 

Türkmenlerin itirazlarını kabul et-

meyen Yüksek Seçim Komiser-
liği ile hükümet, işi oldu-bittiye 
getirmek istedi. Türkmenler 
Irak’ın tamamında oy pusula-
larının elle sayılması için tüm 
yasal ve hukuki yolları dene-
mekten vazgeçmeyeceklerini; 
yasama, yargı ve yürütmeden 
herhangi bir olumlu yanıt gel-
mediği takdirde Türkmenlerin 
gösterilerini Bağdat’ta yapa-
caklarını dile getirdiler. Konu 
Irak Parlamentosuna intikal 
etti. Birkaç kez çoğunluk sağ-
lanmayan mecliste nihayet ço-
ğunluk sağlandı ve meclis tarihî 
bir karar alarak, seçim sonuçla-
rını iptal etti ve oyların elle sa-
yılmasını onayladı.

Türkmenlerin Tarihî Zaferi
Türkmenlerin kazandıkları zafer bize 

şunu ispatlamış oldu: Seçkin, 
kültürlü ve gelenekçi yapıları 
ile Türkmenlerin Irak’taki var-
lığını artık hiçbir güç göz ardı 
edemeyecektir. Sünnisi ve Şiisi 
ile Türkmen toplumu Irak’taki 
birlik ve beraberlik ruhunu ser-
gileyerek, haksızlığa ve adalet-
sizliğe karşı koymasını bilmiştir. 
Tuzhurmatı’da kahramanca di-
renen Türkmen kardeşlerimiz, 
Kerkük’te de şahlanmışlardır. 
Türkmenlere tahakkum etmeğe 
çalışan ve yeni Saddamlar olma-
ğa özenenlerin Irak’ın yeniden 
yapılanmasına gölge düşürme 
gayretleri sonuç vermeyecektir.  

Haksızlık, hukuka saygısızlık ve ada-
letsizlik ile hiçbir sistem var ol-
mamıştır ve olamaz da. Bütün 
Irak halkı ile birlikte kardeşçe 
direnen Türkmenlerin, insanca 
yaşama hakkı kimsenin insafına 
terk edilemez. Irak halkının bir-
liğini ve beraberliğini bozmak is-
teyenlerin maskeleri düşmüş ve 
bütün Irak halkı bu oyuna gelme-
yecek kadar bilinçlenmiştir artık.

Türkmenlerin bu demokratik zaferi 
hayırlı ve mübarek olsun…
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Bize Göre

Erşat HÜRMÜZLÜ

1960 Ruhu

Aslında her şey bir kıvılcımla 
başladı. Yıl 1957, yani yeni 
bir Irak’ta yaşamaya baş-
layan Türkmen milleti olan 
Irak Türkleri 40 yıldır hayret-
le izliyorlardı olan bitenleri. 
İzliyorlar ama bazı ufak te-
fek homurdanmalar olsa da 
Devlet babaya isyan edilmez 
düşüncesiyle harekete geç-
miyorlardı.

Bahsini ettiğimiz yılın sonlarına 
doğru bir nüfus sayımı yapı-
lacaktı ve o zaman Türkmen 
gençleri bir gerçekle karşı-
laştılar. Milliyetlerini yazmak 
durumunda olan vatandaşla-
ra tersten baskılar yapılıyor, 
Türk olduklarını yazmamaya 
teşvik edildiği gibi yazmak 
isteyenlerin ifadeleri de bazı 
sayım elemanları tarafından 
değiştiriliyordu. Deneme ça-
lışmaları ve açıklama turların-
da yapılan bu uğraşları gören 
bir avuç Türkmen genci buna 
karşı koymaya karar verip ör-
gütlendiler.

Hadiseler beklendiği gibi kavga-
larla, tutuklamalarla devam 
etti. Ancak sahada yapıla-
mayan dayatma, sistemde 
yapıldı ve Irak Türkleri genel 
nüfusun yüzde ikisi olarak 
gösterilmeye “karar verildi”. 

Neyse bu sonuç bir yıl sonra 
1958 ihtilali, daha doğrusu 
askerî darbe sonrası %9 ola-
rak gerçeğe yakın bir şekilde 
açıklandı.

1958 darbesi bir dönüm noktası 
oldu. Rejim değişmiş, cumhu-
riyet kurulmuştu. 3 hafta gibi 
bir süreç sonrası Irak Türkle-
rinin Bağdat çıkarması oldu. 
Çocuk denecek yaşta olan 
bedeniz de o yürüyüşe katıl-
mıştım. Bizi Bağdat girişinde 
Türkmenlerin önder lideri Ata 
Hayrullah karşılamış ve düze-
ne sokmuştu. Türkmenler biz 
de varız diyorlardı.

Bir yıl sonra her Türkmen’in, hat-
ta Türk dünyasında her bire-
yin yüreğini sızlatan KERKük 
KATLİAMI vuku buldu.

İşte 1960 Ruhu dediğimiz, yazdı-
ğımız, çizdiğimiz kıpırdanma 
bir yıl sonra Türkmen Kar-
daşlık Ocağı’nın kurulmasıyla 
Türkmen hareketini kurumsal-
laştıran ortak akıl ortaya çıktı.

60 Ruhu dediğimiz olay insan-
larımızı tek kurum etrafında 
birleştirdi. O zaman parti 
kurmak mümkün olmadığı 
için arka kapıdan girildi ve 
millî duygulara sahip olanlar 

bu kurumun dediklerine ku-
lak astı. Bir yıl sonra Ocağın 
sözcüsü olan Kardaşlık Der-
gisi insanlarımıza inceden 
inceye mesaj veriyor, bazen 
düzenlediği geceler, bazen 
yayınlanan bir makale, hatta 
bir horyatla gönüllere hitap 
ediyordu. Önemli olan bir-
leştirici rolü idi ve tek işaret-
le insanlarımız mitinge  veya 
yürüyüşe katılıyordu. Ancak 
burada en önemli konu millî 
duyguların artık sadece bazı 
gizli örgütler, teorisyenler ve 
elit tabakanın bir uğraşı ol-
maktan çıkarak tabana indi. 
Artık sokaktaki  adam dedi-
ğimiz amme de bu duyguya 
ve bu uğraşa katılıyor. Bunun 
dışında gençlik hareketlerin-
de de mal ve can fedakârlığı 
hazırlığı çekinmeden dile ge-
tiriliyordu. İşte 1960 ruhunun 
özelliği buydu.

1970 yılında Devrim Komuta 
Konseyi kararıyla Türkmenle-
re (tanınan) kültürel hakların 
aslında tanınmak değil, itirafı 
olduğunu söyleyen Ocak çev-
releri idi.

Birkaç ay içinde bu partinin iç 
yüzü ve hain planları ortaya 
çıktı. Bu haklar yandaşlara 
ve Türkmen davasına ihanet 
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eden bazı soysuzlara teslim 
edilip süratle Türkmen okul-
ları kapatılmaya başlandı. 
Sebep neydi? Sebep Baas 
rejimini hayrete düşüren bir 
millî birliktelikti. Bu parti art 
düşünce ile attığı adımla ağız-
ları kapatacak ve Türkmenler 
önlerine konan yol haritasını 
kabul edeceklerdi. Sonuç hiç 
böyle olmadı.

1971 yılı başlarında Kerkük’te 
Türkmenler Baas Partisi sul-
tasına ilk başkaldırıyı yaptılar. 
Kültürel haklar kararının yıl 
dönümünde büyük bir kapa-
lı salon toplantısı yapıldı. Bu 
törene Kerkük Valisi ve Baas 
Partisi Kerkük il yöneticileri 
davet edildiler. Duvarlara ası-
lan dövizlerle, Kültürel hakla-
rın gerçek sahiplerine iadesi 
isteniyor ve Türkmenlerin 
memnuniyetsizliğini göz önü-
ne seriyordu. 

Türkmen Kardaşlık Ocağı baş-
kanı o zaman, birkaç yıl son-
ra idam edilip şehit edilen 
Emekli Albay Abdullah Ab-
durrahman idi. Salona girdi-
ğinde yer yerinden oynadı. 
Alkış kesilmiyor ve toplanan 
halk gerçek temsilcilerinin 
kim olduğunu haykırıyordu. 

10 ay sonra durum değişme-
yince, Irak’ta kimsenin dü-
şünmek bile istemediği bir 
eylem gerçekleşti. Kerkük’ün 
tüm okullarında ve Türkmen 
öğrencilerin bulunduğu tüm 
illerin üniversitelerinde oku-
yan öğrenciler Baas Partisini 
çileden çıkaran Genel Grev 
ilan ettiler. Evet, çok acılar çe-
kildi, Öğretmenler ve öğren-
ciler tutuklandı, işkencelere 
tabi tutuldular, hatta halkın 

sevdiği bir sanatçı şehit edil-
di, ancak siyasî otorite bir 
ders aldı.

1977 yılında Türkmen Kardaşlık 
Ocağı’nın gülünç bir kararla 
Türkmen emellerine hizmet 
etmeyen iktidar uşağı olan 
bir ekibe teslim edildi, bunun 
dışında toparlayıcı okulumuz 
olan Kardaşlık dergisi çalınıp 
bu zümreye verildi. Ancak 
Türkmen milleti dik durdu, 
şehitler verdi, tutuklanan-
lar oldu, yönetici kadrodan 
kurtulanlar kapağı yurt dışı-
na attılar. Ancak herkes, her 
yerde, yurt dışında olsun, ha-
pishanede olsun veya işinde 
gücünde olsun hep aynı tel-
den çaldı. Kurtuluş günü için 
çalıştı ve bekledi.

2003 bir ümit ışığı olacakken 
kâbusa dönüştü. Mazlumlar 
yer değiştirmeye başladılar 
ve tek mazlum yine Türkmen-
ler kaldı.

Dış mihraklar her zamanki gibi bi-
rilerinin ağızlarına bir parmak 
bal gösterdi, ama yedirmedi. 
16 Ekim 2017 bir dönüm nok-
tası olup meşru devlet güçleri 
konuya el koydu ve güvenliği 
milis güçlerinin elinden alıp 
halka iade etti. Bu meseleye 
yol açan Kürt Bayraklarının 
Kerkük’te resmî dairelere 
çekilmesi ve Kerkük’ü sözde 
ayrılıkçı referanduma dahil 
etmesi sert bir kayaya çarptı. 

O da Türkmenler ve Türkmen siya-
setçileri idi. Bu direnişle diye-
biliriz ki Türkmenler Irak’ın bir-
liğini, hatta istikbalini kurtardı.

Ve nihayet haklar yerli yerine 
oturacak, 2018 Mayıs ayında 

nezih ve şeffaf bir seçim ya-
pılacaktı. Yani beklenti bu idi. 
Ama her zamanki gibi inlerin-
den çıkan kurtlar yapacakla-
rını yaptılar, ama durun bir 
dakika, çok acemice yaptılar 
ve sandıklarda yapılan hilele-
ri, sahtekarlıkları sağır sultan 
duydu ve uluslararası camia 
bile gördü.

İşte bunu protesto eden ve her 
zamanki gibi Irak’ta hak ve 
hukuku ilk saflarda savunan 
Türkmenler oldu. Sayımların 
sisteminde oynanan elektro-
nik cihazlarla değil elle sayıl-
masını isteyip bu kesimi güç 
durumda bıraktılar.

Taleplerine olumlu cevap alma-
yan Türkmen milleti, hatta 
yanlarında Kerkük civarında 
sakin Araplar da sokaklara 
döküldü, sahtekârlığa uğra-
yan sandıklar himayeye alın-
dı. Sahtekarların ekmeğine 
yağ süren bazı yandaş merci-
lerin iddialarına inat silahsız 
ve barışçı bir gösteri yapmaya 
başladılar. Gösteri dediğimiz 
birkaç saatlik değil, haftalar-
ca olan ve gece gündüz süren 
bir direnişti. Bu olay sadece 
Kerkük’te değil, Tavuk ve Al-
tun Köprü ilçelerinde de ay-
nen devam etti.

Kadın, erkek, çocuk, büyük en-
gelli, hasta kim varsa o mer-
kezde toplandı. Türkmenler 
tekrar birlik ve beraberlik 
içinde zulme ve haksızlığa 
baş kaldırdılar. Buna Mavi 
direniş dedik. Neydi bu di-
reniş ve toparlanma? Millî 
duruş tabana yayıldı, millet 
sahip çıktı ve bu, 1960 ruhu-
na dönüştü. Devamı temen-
nisiyle.
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Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden 

Mahir NAKİP
mnakip@yahoo.com

Dirilişten Direnişe Kerkük

¨Hayırlı¨ Referandum
¨Öfkeyle kalkan zararla oturur¨, ¨Yanlış hesap 

Bağdat’tan döner¨ ve ¨Dimyat’ın pirincine gi-
derken, evdeki bulgurdan olmak¨ gibi özlü söz-
ler beyhude söylenmemiştir. Barzani’nin 25 Eylül 
Referandumundaki stratejik hatası çorap söküğü 
gibi artarda hata doğurmuştur. Bir kere dünya 
ülkelerine karşı başarısız göründüler. Türkiye ile 
ilişkileri zayıfladı. Zaten münasebetlerinin iyi ol-
madığı Arapları topyekun karşılarına aldılar. Ol-
dubittilerle elde ettikleri bir dizi haktan mahrum 
kaldılar. Gelirlerinde en az %5 oranında düşüş 
oldu. İhtilaflı bölgelerde büyük ölçüde kontrolleri 
kayboldu. Belki de en ağırı Kürt siyasi gruplarının 
birbirlerini ihanetle suçlamaları ve üstüne üstlük 
16 Ekim’de sözde ¨Kürdistan’ın Kudüs’ü¨ dedikleri 
Kerkük’ten ve mücadele arenası Tuzhurmatu’dan 
Peşmergelerini çekmek zorunda kalmalarıydı.

Bu serencamda Türkmen vekil, siyasetçi ve yetkilile-
rin rolü yadsınamaz. Bütün Türkmenler bir mü-
cadelenin içine girdiler; hem referandum öncesi 
Kerkük’te cereyan eden bayrak krizinde seslerini 
duyurdular hem de referandumdan sonraki sü-
reci sahada çok bilinçli yönettiler. Kısacası, siyasi 
rüştlerini ispat ettiler; yeter ki ortam, silahların 
gölgesinde değil, demokratik olsun...  

Seçim Arifesi ve Sonrası 
Bu hezimet atmosferinde Kürt siyasi partileri 12 Ma-

yıs seçimlerine girdi. KDP’nin Kerkük’te hiç aday 
göstermemesi, Kerkük’ü KYB’ye bıraktığının bir 
delili oldu. Buna mukabil seçim öncesi koalis-
yonlar kurulurken, Kerkük’te Türkmenlerin tek 
bir listeyle seçime girmesi büyük ve tarihi bir 
başarıdır. Kerkük Vakfı heyeti olarak seçimden 
kısa bir süre önce bölgeye yaptığımız ziyaretten 
çok olumlu izlenimlerle döndük. Kerkük’te müt-
hiş bir Türkmen rüzgârı esiyordu. Tazehurmatu 
adeta şahlanmıştı. Tavuk da ondan geri kalmadı. 
Hele Tuzhurmatu’da katıldığımız ve Türkmen ada-

yı Niyazi Mimaroğlu’nu destekleme kampanyası 
tek kelime ile mükemmeldi. Altunköprü de keza 
altın devrini yaşıyordu. Erbil Türkmenlerinin dahi 
büyük bir faaliyet içerisinde olduklarını gıptayla 
müşahede edebildik. 

Seçimden saatler sonra Kerkük’te seçim cihazların-
daki hileli oynamalar Türkmen halkını bir anda 
ayağa kaldırdı. Sandıkların kapanmasının üzerin-
den daha saatler geçmeden Türkmenler, KYB’nin 
oynadığı çirkin, yasadışı ve ahlaksız oyunu keşfet-
ti. Bayrağını kapan kendini şehir meydanına attı. 
Ve 13 Mayıs günü sokağa dökülen Türkmen halkı 
bu yazının kaleme alındığı 7 Haziran gününe de-
yin Kerkük meydanlarında direnişini sürdürmek-
tedir. Bu direniş bir asırdır süren zulme karşı bir 
başkaldırıştır. Bir asırdır süren haksızlığa ve öte-
kileştirmeye bir meydan okuyuştur. Bunu çok iyi 
anlamak ve tahlil etmek lazım. Türkmenler bir 
asırlık suskunluklarını bu direnişle bozdular ve 
gasp edilen hukuklarını demokratik bir şekilde ta-
lep etmeye başladılar. Bu bir milattır. 

Sanırım ne bu oyları çalan KYB ne de Seçim Kurulu 
üyeleri Türkmenlerin böyle bir direnişe kalkışa-
caklarını tahmin ediyordu. Allah bilir bu iş için 
kaç milyon dolarlık dolaplar dönmüştür! Ancak 
Cenab-ı Hakkın Âli İmran Suresinin 54. Ayetinde 
buyurduğu gibi ¨Onlar bir tuzak kurdular ve buna 
karşılık Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak ku-
ranların en hayırlısıdır.¨ hikmet-i ilahisi tecelli etti. 
Nitekim yine Türkmen vekiller kolları sıvadı ve 
Irak Parlamentosunu defalarca olağanüstü top-
lantıya çağırarak gereken hukuki müdahaleleri 
yaptı. Ayrıca her gece en az bir Arapça kanalında 
Türkmen vekillerden biri (Erşat Salihi, Hasan Tu-
ran, Fevzi Ekrem veya Niyazi Mimaroğlu) çıkarak 
yapılan sahtekârlıkları deşifre etmeye çalıştılar. Ve 
bugün 6 Haziran 2018 günü itibariyle Irak Hükü-
meti Seçim Kurulu üst düzey çalışanlarının yurt-
dışına çıkışlarını yasakladı. Akabinde 6 Haziran 
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günü Irak Parlamentosu toplanarak, hem bütün 
Irak’ta seçim sonuçlarının elle sayımına karar çı-
kardı hem de Seçim Kurulu’nun bütün yetkilerini 
iptal ederek bu yetkiyi yargıya devretti. Bu nokta-
da diyebiliriz ki bir asırlık tarihleri boyunca Türk-
menler ilk defa Irak’ın gündemine oturdu ve bu 
gündemi değiştirebildi. 

Türkmen yetkilileri tek bir ağızla savundukları görüş 
şu olmuştur: ¨Bizim için Kerkük’te Türkmen veki-
li sayısı üç veya dört olmuş önemli değil, önemli 
olan sandıkta gasp edilen Türkmen oylarının iade 
edilmesi ve oy hırsızlarının adalete verilmesidir¨. 
Bu söylem çok ciddi bir ses getirmiş ve Irak’ta yan-
kılanmıştır. Hatta Arapça yayın yapan bir TV kana-
lının programcısı açıkça Türkmen siyasetçilerinin 
dürüstlük ve cesaretlerine, Türkmen halkının da 
vatanperverlik ve  direniş ruhlarına hayran kal-
dığını ifade edebilmiştir. Seçim biteli neredeyse 
bir ay olacak ama tartışmaları hâlâ Irak’ın birin-
ci gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Bunu da 
sağlayan Kerkük meydanlarındaki direnişçiler ve 
Irak Parlamentosunda aktif çalışan Türkmen vekil-
lerdir. O kadarıyla ki kimse ciddi anlamda hükü-
met kurma çalışmalarına eğilmemektedir, çünkü 
seçim sonuçları iptal edilmeyebilir ama partilerin 
vekil sayıları pekâlâ değişebilir. Bu da haliyle hü-
kümet kurmayı zorlaştırmaktadır. 

   
Türkiye’ye Bir Mesaj
Bu durumda Türkiye’nin yeni dönemde Türkmenle-

re artık güvenebilecek ve Irak’la ilgili politikasın-
da onları önemli bir aktör olarak kabul ederek 
gelecekleri konusunda daha gür sesle kıstasla-
rını ve olmazsa olmazlarını dile getirebilecektir. 
Seçim sonuçlarına bakarak Tuzhurmatu konu-
sunda Türkiye görüş ve politikasını gözden ge-
çirmeli, uzaklaşan mesafeyi tekrar yaklaştırmaya 
çalışmalıdır. Unutmayalım ki Tuzhurmatu’dan 
yeni meclise giren iki vekili iyi tanımıyoruz.  2011 
yılından yakın tarihe kadar Türkiye’nin eli nadi-
ren Kerkük’ten öteye uzanmıştır. Ama önümüz-
deki dönemde Türkmeneli bölgesini bir bütün 
olarak algılamalı ve ele almalıdır. Telafer konu-
sunda ise çok daha cesur ve acil hareket etme-
lidir. Telafer DEAŞ’ten kurtulalı bir yılı oldu ama 
geri dönenlerin sayısı birkaç bini geçmemekte-
dir; varsa da Necef ve Kerbela’dan dönenlerin 
sayısı Türkiye’den dönenlerin sayısından daha 
fazladır. Telafer’e Türkmenlerin dönüşünü ve 
Telafer’in imarını kimse Irak’ın iç meselesi şek-
linde telakki etmemelidir. Bugün Türkiye’de 50 
binin üstünde Telaferli yaşamakta ve seçimler-
den sonra memleketlerine dönmeleri daha da 
zaruret kesp etmektedir. Türkiye’nin Telafer’le 
ilgili güzel söylem ve projeleri olmuş ama hiç bi-

risi uygulama aşamasına maalesef gelememiştir. 
Ovaköy sınır kapısı bunların başında gelmekte-
dir. Ayrıca Türkiye’nin Irak’a yardım niteliğinde 
bağışladığı 5 milyar doların mutlaka önemli bir 
dilimi Telafer’in imarına ayrılmalıdır. 

Bu kritik dönemde Bağdat’ta görev yapan Türk Büyü-
kelçisi Sayın Fatih Yıldız, 2003 yılından günümüze 
kadar gelmiş-geçmiş büyükelçiler içerisinde en se-
vileni, en aktif olanı ve Türkmenlere candan ve sa-
mimiyetle yaklaşanı olmuştur desek abartılı olmaz. 
Onun tespit ve teşhisleri ciddiye alınmalı ve uygu-
lamaya geçirilmelidir. Aslında seçimden sonraki 
yeni dönem henüz başlamamıştır. Ama fotoğraf 
büyük ölçüde netleşmiştir. Sayın Erdoğan’ın Muk-
teda Sadr’ı arayıp tebrik etmesi ve Kerkük’te olan-
bitenleri onunla paylaşması makul bir adımdır. 

Sonuç
Aslında genel olarak seçim sonuçları Türkmenler 

açısından pek de iç açıcı sayılmaz. Çünkü ITC 
ve vatansever cenah, Kerkük dışında, maale-
sef hiçbir yerden vekil çıkaramamıştır. Musul ve 
Tuzhurmatu’dan meclise giren beş yeni Türkmen 
vekil hakkında peşinen yorum yapmak doğru ol-
mamakla beraber, Türkmen kimliğini ön planda 
tutacakları konusunda elimizde kesin bir delil gö-
zükmüyor. Ancak bir asırlık Türkmen mücadelesi 
içinde Kerkük her zaman bir sembol olmuştur. Bu 
seçimde de sembollüğünü göstermiş ve ispatla-
mıştır. Gerçekten bu direniş Irak’ta Türk tarihine 
bir not düşürmüştür: ¨Türkler Kerkük’te var ola-
caktır¨. Artık Kerkük’ün kaderini Araplar ve Kürt-
ler Türkmensiz belirleyemeyeceklerdir. Bunun 
yanında Tuzhurmatu’nun tartışmasız bir Türkmen 
şehri olduğu tescillenmiştir. Ama Niyazi Mima-
roğlu gibi cesur bir vatanseverin az bir oy farkıyla 
seçilememesi, bu Türkmen şehrinde vatansever 
kimliğin maalesef ikinci plana itildiğini göster-
mektedir. Halbuki Tuzhurmatu Türk dili, edebiya-
tı ve sanatına katkılar sağlamış bol sayıda şuurlu 
aydını bulunmaktadır. Diğer taraftan Telafer şehri 
darmadağındır. 

Seçimlerden sonra Kerkük’te Türkmenler ciddi bir 
hamle ve tartışmasız bir başarıya imza atmışlar ve 
destanımsı davranışlar göstermişlerdir. Bu meşa-
le sönmemeli ve solmamalıdır. ITC ve diğer Türk-
men siyasi partileri ciddi misyon yüklenmeli ve bu 
rüzgârı arkalarına alarak planlı ve bilinçli bir şekil-
de Aralık ayında yapılacak yerel seçimler için ha-
zırlanmalıdırlar. En büyük moral kaynakları da 13 
Mayıs günü başlatmış oldukları direniş olmalıdır.

13 Mayıs 2018 direnişi bir milat olup Irak Türklerinin 
uyanış ve diriliş günü olarak tarihe geçecektir. 

CASPER
Vurgu

CASPER
Vurgu
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Önder SAATÇİ
kerkuklu7@hotmail.com

Irak Türkmen
Sosyolojisine Doğru

Toplumları tanımak, onlar hakkın-
da toplu, genelleyici bilgiler 
edinmek ve toplumların gele-
ceğine dair çıkarımlarda bu-
lunmak için sosyoloji biliminin 
verilerine ihtiyaç vardır. Bilhas-
sa, geçmişten bugüne pek çok 
çalkantılı dönemden geçen 
toplumların tarihi, kültürü ve 
bütün kazanımları her zaman 
ilgi çekicidir. Bu açıdan bakıl-
dığında Irak Türkmenleri de 
mercek altına alınmaya değer 
bir toplumdur.

Irak Türkmenlerinden söz açıldı-
ğında onların nüfus bakımın-
dan Irak’ın üçüncü unsuru 
olduğu bilgisi verilir. Türkmen-
lerin Irak’taki diğer topluluk-
larla olan sosyal ilişkilerinin 
barışçı olduğu ve Türkmenle-
rin eğitim seviyesinin yüksek-
liği söz konusu edilir. Sonunda 
söz, Irak Türkmenlerinin âdeta 
kimlik kartı hâline gelen hoy-
ratlara gelip orada bağlanır. 
Oysa Irak Türkmen toplumu 
bunlardan ibaret değildir.  

Bir toplumu daha yakından ta-
nımak için önce onun aile 
yapısına bakmak gerek. Irak 
Türkmenleri Ortadoğu İslam 
toplumlarının birçoğunda ol-
duğu gibi ataerkil bir aile ya-
pısına sahipken gelişen dünya 
şartlarında geniş aileden çe-
kirdek aileye dönüşebilmişler 
midir? Bu dönüşümü test ede-
bileceğimiz istatistik verilerine 

sahip miyiz? Aile içi ilişkiler bu 
dönüşümden nasıl etkilenmiş-
tir? Irak Türkmen kadınının bu 
dönüşümdeki rolü ve konu-
mu nedir? Kadınların çalışma 
hayatına girmesi ile eğitim 
düzeyleri arasında doğru bir 
orantı var mıdır? Irak Türkmen 
toplumlarında kız çocuklarının 
okullaşma oranı nedir? Bütün 
bunların ötesinde çekirdek ai-
leye geçiş bugün Türkiye’de ol-
duğu gibi, ailenin boşanmalar-
la tamamen parçalanmasına 
varan bir süreci de kaçınılmaz 
hâle getiriyor mu? Yoksa Irak 
Türkmen toplumu bu süreci 
kendi iç değerleriyle daha yu-
muşak bir geçişle atlatabilir 
durumda mıdır? Bütün bunla-
rın cevap bulması için sosyolo-
ji biliminin saha çalışmalarına 
ihtiyaç duymaktayız. 

Toplumları ayakta tutan, maddi 
değerlerden ziyade manevi 
değerlerdir. Irak Türkmen top-
lumunda da din çok önemli bir 
unsurdur. Irak Türkmenleri, 
Kerkük Kalesi’ndeki çok küçük 
bir Hristiyan azınlık dışında, İs-
lam dinine inanır. Bununla bir-
likte, bu toplumun yarısı Sünni 
yarısı Şii’dir. Irak Türkmen top-
lumunda mezhepçi fanatizm 
geçmişte hiç görülmemiştir. 
Fakat, 2003 sonrasında bu 
toplum için aynı şeyler söyle-
nebilir mi? Mezhepçiliğin had 
safhaya vardığı Irak’ta Türk-
menler de bu fırtınadan etki-

lenmekte midirler? Mezhepçi-
lik Irak toplumunun genelinde 
ve Türkmenler arasında insan 
ilişkilerinde ne derece etki-
lidir? Emperyalizmin hede-
findeki bir toplum olan Irak 
Türkmenleri kendi değerler 
sistemiyle bu türlü bir suni bö-
lünmeye karşılık verecek güç-
te midirler? Din adamlarının 
toplumdaki statüsü geçmişten 
bugüne ne şekilde değişmiş-
tir? Yükselmiş midir?  Düşmüş 
müdür? Bunun da ötesinde 
dindarlık Irak Türkmen toplu-
munda dünden bugüne nasıl 
bir seyir takip etmektedir. Hac 
ve umre ibadetine ilginin art-
ması, çocuklara dinî isimlerin 
verilmesi, kadınlar arasında 
örtünmenin yaygınlaşması Irak 
Türkmen toplumunun sosyolo-
jik açıdan incelenmesi gereken 
meseleleridir. Kısacası, din Irak 
Türkmen toplumunda “tutkal” 
işlevini hâlâ yerine getirmekte 
midir? Bu hususta istatistikle-
re, anketlere, soruşturmalara 
ihtiyaç duymaktayız. 

Halk kültürü (folklor) Irak Türk-
menleri arasında ne ölçüde 
yaşamaktadır. Halkın irfanının 
dışa vurumu olan ve toplum 
fertlerini birbirine kaynaştır-
mada çok önemli rol oynayan 
Irak Türkmen folkloru tama-
men ortadan kalkmış mıdır? 
Yoksa şekil değiştirerek yine de 
toplum bağlarının devamın-
da etkili midir? Irak Türkmen 
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bölgelerinde ramazanlarda 
oynanan sini-zarf, bayramlar-
daki çocuk eğlenceleri ve en 
önemlisi hoyrat, Irak’taki çal-
kantılardan ve dünyadaki glo-
balleşmeden ne derece ve 
ne şekilde etkilenmiştir? Irak 
Türkmenlerinin yaşadıkları 
birçok sosyal ve siyasi hadise 
geçmişte hoyratlara yansımış-
tır. Hoyratların sadece edebî 
yönden değil sosyolojik açıdan 
da incelenmesi gereklidir. Kısa-
cası, Irak Türkmen toplumunu 
2003 sonrasında yeniden inşa 
etmek için bu konulara eğil-
meye ve derin araştırmalara 
ihtiyaç var.

Kültür ve sanat Irak Türkmenleri 
arasında ne ölçüde yaygındır? 
Geçmişten bugüne Irak Türk-
menleri arasında kitap okuma 
alışkanlığı artmış mı, eksilmiş 
mi? Irak Türkmen kütüphane-
sine son yıllarda ne gibi kitap-
lar eklenmiştir. Edebiyat Irak 
toplumunun yaşadıklarına ne 
derece ayna tutabilmiştir? Tu-
tamamışsa sebepleri nelerdir? 
Türk edebiyatı Irak Türkmenle-
ri arasında takip ediliyor mu? 
Geçmişten bugüne bir Türk-
men tiyatrosundan söz edile-
bilir mi? Türkmen meseleleri 
sinemaya aktarılabildi mi? 
Irak Türkmen gençleri arasın-
da sanat eğitimi alma yönün-
de belirgin bir ilgi var mıdır? 
Irak Türkmenlerine has bir 
konservatuvar kurulabilir mi? 
Televizyon sanatın önünde 
bir engel midir? Irak Türkmen 
toplumunda televizyon izleme 
yaygın eğitime katkı mı sağ-
lamaktadır? Yoksa televizyon 
Irak Türkmen toplumu için de 
bir uyuşturucu hâline mi gel-
miştir? Bütün bunları ölçmek 
için anketlere, araştırmalara 
ihtiyaç vardır.    

Irak Türkmen toplumunun en 
önemli meselesi olan “kimlik 
şuuru” ne durumdadır? Irak 
Türkmenleri kendilerini han-

gi adla tanımlamaktadırlar. 
“Türk” ile “Türkmen” (halk 
tabiriyle Türkman) kavramları 
arasında bir fark gözetiyorlar 
mı? Anavatan Türkiye’ye ba-
kışları nasıldır? Dünden bu-
güne anavatana olan ilgide ve 
sevgide bir azalma var mıdır? 
Bu hususta bir “yabancılaş-
ma” yaşanmakta mıdır? Irak’ın 
Osmanlı’dan koparıldığı sü-
reçte bölgedeki insanların adı 
resmî kayıtlarda “Türk” idi. 
1958’den sonra ise “Türkmen” 
adı siyasi sebeplerle yayıldı ve 
tuttu. Irak Türkmenleri bugün 
kimliklerini nasıl beyan etmek-
tedirler? 35 yıllık Arap ırkçılığı 
onlarda bir kimlik kaybı oluş-
turmuş mudur? Bu süreçte 
Irak Türkmenleri arasında az 
veya çok yaşanmış olduğu mu-
hakkak olan kimlik kaybının 
sebepleri hakkıyla araştırıl-
mış mıdır? Daha da önemlisi 
bu kimlik kaybını ölçebilecek 
durumda mıyız? Telafer’den 
Kerbela ve Necef’e göçen ai-
lelerin çocuklarının gelecekte 
bir kimlik kaybı yaşamaması 
için neler yapılmalıdır? Bunun 
yanı sıra, Irak Türkmenlerinin 
2003 sonrasında elde etmiş 
olduğu ilk ve orta kademede 
Türkçe eğitim alma hakkı Türk-
çenin bölgede yaşatılmasında 
ve millî kimliğin inşasında etki-
li olacak mıdır? Bu arada, tıp-
kı Türkiye’de olduğu gibi Irak 
Türkmenleri arasında da bir dil 
yozlaşması yaşanmakta mıdır?  

1980’den beri savaşlarla boğuşan 
Irak toplumunun bir parçası 
olan Türkmenler bu süreçten 
nasıl etkilenmişlerdir? Savaş-
larda pek çok can kaybı yaşa-
yan Türkmen ailelerinin hayata 
bakışları ve hayattan beklenti-
lerinde ne gibi değişmeler ol-
muştur? 35 yıllık Baas rejimi-
nin de Irak Türkmen toplumu 
üzerindeki psiko-sosyal etkile-
rinin iyice araştırılması gerek-
lidir. Geçmişteki dikta yöneti-
minin insanların iç dünyalarını 

ve sosyal ilişkilerini ne ölçüde 
etkilediğine dair araştırmalar 
psikologların ve sosyologların 
çalışma konuları olmalı.         

Irak toplumunun en önemli so-
runlardan biri de göçtür. Bu-
gün için Türkiye Irak Türkmen 
göçünün en önemli durağıdır. 
Bunun yanında Avrupa, ABD 
ve Avustralya da Irak Türk-
men göçmenlerini barındıran 
ülkelerdir. Irak dışına çıkmış 
göçmenlerimizin sayısı ne-
dir? Bunların Irak’a dönmeleri 
mümkün müdür? Bu ülkelerde 
doğan Türkmen çocukları ya-
şadıkları ülkelerin sosyal şart-
larına uyum sağlayabilmişler 
midir? Göçmen Türkmenler 
gittikleri ülkelerde ferdî ve 
sosyal ihtiyaçlarını ne ölçü-
de karşılayabilmektedirler? 
Dernekleşme bu göçmenler 
arasında etkili bir seviyeye 
ulaşmış mıdır? Göçmen Türk-
menlerin Irak’taki aile ve ak-
rabalarına ekonomik katkıları 
var mıdır? Birkaç nesil sonra 
buraya yerleşmiş Türkmenle-
rin Irak’taki akrabalarıyla bağ-
larının kopmaması için ne gibi 
tedbirler alınmalıdır? Kısacası, 
Türkmenler yabancı ülkelerde 
entegre mi olmaktalar yoksa 
asimile olma sürecine mi gir-
mişlerdir? Bu sorunun cevabı-
nın mutlaka verilmesi lazımdır. 

Bugünün şartlarında internet Irak 
dışına çıkmış olan Türkmenle-
rin aile ve akrabalarıyla olan 
bağlarını kaybetmemelerini 
sağlayan en önemli araçtır. İn-
ternetin daha etkili kullanarak 
Irak Türkmenlerinin kendileri-
ni yabancılara da tanıtabilmesi 
için girişimlerde bulunulma-
lıdır. Çeşitli yabancı dillerde 
Türkmen siteleri düzenlenerek 
Irak Türkmenlerinin tanıtımı-
na önem vermelidirler. Çeşitli 
Türkmen vakıflarının ve der-
neklerinin çıkarmış oldukları 
dergilere yenileri eklenmeli, 
mevcutların kalitesi yükseltil-
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melidir. Türkmenlerin mutlak 
surette bir haber ajansı olmalı. 
Türk ve Dünya basını doğru ha-
berlerle donatılmalı.   

Irak’ta, Türkiye’de ve Irak Türk-
menlerinin göç ettiği ülkeler-
de çeşitli araştırma merkez-
leri kurularak Irak Türkmen 
toplumuna yönelik sosyoloji 
araştırmaları yapılmalıdır. Gü-
nümüzde Irak Türkmenleri 

hakkında araştırmalar yapan 
düşünce kuruluşlarının sayısı 
ve niteliği arttırılmalıdır. Irak 
Türkmen gençlerinin sosyoloji, 
psikoloji, istatistik, Türkoloji, 
halkbilim, tarih ve siyaset bili-
mi gibi dallara planlı bir şekil-
de yönlendirilmesi gereklidir. 
Irak Türkmen toplumuna dair 
akademik tezlere yenileri ek-
lenmeli; ancak bunlar karar 
alıcıların gündemine de taşı-

nabilmelidir. Bunun için planlı, 
koordineli (bağlantılı) çalışma-
lara ve çok büyük bir sermaye-
ye ihtiyaç vardır. Irak Türkmen-
leri bütün sorunlarına rağmen 
bu sermayeyi ortaya koyabile-
cek güçtedirler.

 Irak Türkmenlerinin geleceğini 
inşa etmek için bu gibi çabalar 
daha fazla ertelenmemelidir.  

Gözüm görseydi elimde silah
Senin imdadına geleydim Türkmen
Kerkük Telafer’im gidiyor eyvah
Öcünü düşmandan alaydım Türkmen

Düşman Türk yurdunu yıktı yıkıyor
Türkmen bin yıllık yurdundan çıkıyor
Gözlerinden kanlı yaşlar akıyor
Keşke gözyaşını sileydim Türkmen

Elinden aldılar kaynak petrolün
Tükettiler hem varlığın hem bolun
Perişan ettiler kızın ve oğlun
Derdine bir çare bulaydım Türkmen

Yakıyorlar yıkıyorlar galanı
Soldurdular süsen sümbül lalanı
Beşikte iken öldürdüler balanı
Onların saçını yolaydım Türkmen

Ah Kerkük ah Kerkük hep yüz ak Kerkük
Arada zalim var sen uzak Kerkük
Kurdular başına bin tuzak Kerkük
O tuzağı yıkıp deleydim Türkmen

Gidemedik hepimiz aynı yönde
İçimde hasret var bugünde dünde
Tüm Türklerin birleştiği bir günde
Gam yemezdim o gün öleydim Türkmen

Hayat boyu çile çeken ülküyüm
Ülküyü anlatan hoyrat türküyüm                                
Yılda bir kurban oluyor Kerkük’üm
Her gün sana kurban olaydım Türkmen

Türkmen’im çekeydi Kerkük’ e bayrak
Telafer’de kurumayaydı yaprak
Musul’da da hoyrat diyeydi toprak
O zaman şad olup güleydim Türkmen

Celali der Türkler birlik olmalı
İkilik derdine çare bulmalı
Türkmen’im dardadır yardım kılmalı
Lokmamı seninle böleydim Türkmen

Türkmen

Aşık Celal YENİTÜRK (Celali)
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Aslan yürekliler yan yana durmuş
Mavi Meydanda hey Mavi Meydanda
Türkmen otağını bayrakla kurmuş
Mavi Meydanda hey Mavi Meydanda

Damarda Oğuz’un kanıdır akan
Bozkurt narasıdır etrafı yakan
Bu Asenaların gözüdür çakan
Mavi Meydanda hey Mavi Meydanda

Rüzgâra kardeştir o altı sancak
Gönderde yedinci oldu olacak
Hazır olun alplar hak şahlanacak
Mavi Meydanda hey Mavi Meydanda

Mavi Meydanda

Kemal BEYATLI

Türkmenler Başardıysa
Biz Neden Başaramayalım?

Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU
selcantasci@gmail.com

Onlar “işgal altında”, namlunun 
ucunda yaşıyorlar...

Canları, malları, ırzları, dünleri, 
yarınları her şeyleri tehdit al-
tında.

Bu ahval şerait altında bizim on-
lara umut olmamız, yol açma-
mız, güç, destek, moral ver-
memiz gerekirken, onlar bize 
umut oluyor, yol gösteriyor, 
moral veriyor...

Irak Türkmenlerinden bahsediyo-
rum...

Oy kullanmalarının engellendiği, 
kullandıkları oyların sandıkta 
hiç edildiği türlü hileye sahne 
olan Irak seçimlerinin ardın-
dan ilan edilen ve Türkmen 
şehirlerinde bile onları mağlup 

gösteren sonuçları kabul et-
mediler.

İtiraz ettiler.
İtirazlarının kabulü için direndiler.

Öyle iki saat bağırıp çağırmaktan, 
bir basın açıklaması, üç sosyal 
medya mesajıyla sözde bir di-
renişten bahsetmiyorum;

Tam 15 gün boyunca gece-gün-
düz, uyumadan, yorulmadan, 
kararlılıklarında en ufak bir ka-
yıp olmadan her yerde diren-
diler. Evlerine girmediler. Yatak 
yüzü görmediler. Üstelik de bu 
iradeyi silahların gölgesinde, 
canları pahasına gösterdiler.

Sonuç:
Irak Meclisine taleplerini kabul 

ettirdiler; oyların yüzde 10’u 

yeniden ve bu kez elle sayıla-
cak. Elektronik sayımla aradaki 
fark yüzde 25’i bulursa bu defa 
bütün oylar yeniden ve elle sa-
yılacak!

Hani 24 Haziran’a dair “öğrenilmiş 
çaresizlik” pompalayıp duran-
lar var ya...

Hani “nasılsa yine kılıfına uydurur-
lar” diye oylarınızı değersiz-
leştirmeye/ etkisizleştirmeye 
çalışanlar... Tercihlerinizin hük-
mü yokmuş algısı yaratanlar...

Kanmayın.
Türkmenler işgal, zulüm altında iç 

savaş koşullarında yaşadıkları 
Irak’ta oylarına sahip çıkmayı 
başarabildiyse biz kendi ülke-
mizde haydi haydi başarabiliriz!

Yeniçağ Gazetesi, 30 Mayıs 2018
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Türkmen Dağarcığı

Irak Türkmenlerinin can dostu, Türkmen toplumunun 
gerçek sevdalısı aziz ve kıymetli dostumuz Prof. 
Dr. Gezenfer Paşayev’in 2016 yılında Bakü’de bir 
eseri daha yayımlandı: Ata Terzibaşı’nın Folklorşü-
naslık Faaliyeti. 

Gezenfer Hoca yayımladığı eserlerini her zaman biz-
lere çabucak ulaştırmaya çalışır ve bizleri sevindi-
rir. Bu hususta onun ne kadar ciddî, titiz ve takipçi 
olduğu da malumumuzdur. Nitekim Hoca kitap 
yayımlanır yayımlanmaz hemen postayla gön-
dermiş. Postada ise meraklı olanlar bu kitapları 
sevmiş olmalılar ki elimize ulaşmaları mümkün 
olmamış. Bunu öğrenen Gezenfer Hoca, kitapları-
nı bize ulaştırılmak üzere bazı arkadaşlara vermiş. 

Ancak Hocanın kitaplarını verdiği arkadaşlarda da 
kitap sevgisi (!) had safhada olduğu için elimize 
ulaşmaları bir türlü mümkün olmamış. Meşhur 
meseldir ki birine kitap vermek ne kadar büyük 
bir saflıksa, kitabı geri iade etmek de ondan daha 
fazla saflıkmış. Sözün kısası Gezenfer Hoca’nın 
eseri elimize geçmediği için de bu tanıtma yazısı 
gecikmiş oldu. 

Paşayev’in kitabı ödünç olarak elimize geçince, onu 
tanıtma fırsatını bulmuş olduk. Kitabı bize ödünç 
veren Kemal Beyatlı kardeşimize burada teşekkür 
ederken, kitabı kendisine iade etme konusunda 
da doğrusu tereddüdüm vardır. Çünkü bu kitap 
henüz Kerkük Vakfı’nın arşivine girmemiştir. Bu 
yüzden Kemal Beyatlı bu kitabı arşivimize bağışlar 
diye kendisine peşinen teşekkür ediyorum.  

264 sayfadan oluşan kitabın sunuşunu Profesör Mu-
harrem Kasımlı (s. 5-8) yapmıştır. “Birliyin-Bü-
tövlüyün Ömür Kitabı” başlığı ile verilen sunuşta 
Paşayev’in Irak Türkmenlerinin folkloru, dili, edebi-
yatı, gelenek ve görenekleri hakkında yaptığı araş-
tırma ve incelemelerini birçok kitapta toplayarak, 
bu alanda söz sahibi bir otorite olduğuna işaret 
edilmiştir. Kitapta Dr. Mustafa Ziya da Rey (Görüş) 
(s. 9-12) başlığı altında Ata Terzibaşı’nın ömrünü 
Irak Türkmenlerinin kültür tarihini incelemeğe 
vakfettiğini, dil ve edebiyat tarihi, folklor, musiki, 
matbuat, dil ve halkiyat üzerine birçok kitap ve 
makale yazdığını, Türk dünyasının da Irak Türkmen 
kültürünü Terzibaşı’nın eserlerinden tanıdığını ifa-
de etmiştir. Ayrıca Terzibaşı’nın bazı kitaplarının 
Azerbaycan’da Prof. Dr. Gezenfer Paşayev tarafın-
dan birkaç kez yayımlandığına vurgu yapmıştır. 

Kitap Giriş (s. 13-27) kısmından sonra 6 bölümle de-
vam etmektedir. Bu bölümler aşağıda verilmiştir: 

1. Fasıl: Ata Terzibaşı’nın Hayatı ve İlk Yaratıcılık Yılları 
(s. 32-49)

Ata Terzibaşı’nın
Folklorşünaslık Faaliyeti 

Suphi SAATÇİ
suphisaatci@gmail.com
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2. Fasıl: Hoyratlar ve Maniler (s. 50-112)
3. Fasıl: Halk Havaları (s. 113-127) /Halk Türküleri (s. 

128-146)
4. Fasıl: Aşıklar, Aşık Havaları ve Destanlar (s. 147-

156) / Arzu-Kember Destanı (s. 157-167)
5. Fasıl: Atalar Sözleri ve Meseller (s. 168-196)
6. Fasıl: Ata Terzibaşı ve Azerbaycan-Irak-Türkman 

Edebi-İlmi Alakaları (s. 197-221)

Son Söz Avazı (s. 222-228)
Kitabın sonunda Profesör Gezenfer Paşayev Hakkın-

da (s. 229-233), Profesör Gezenfer Paşayev’in 
Basılmış Kitapları (s. 234-235), Profesör Gezen-
fer Paşayev’in Düzenleyip Önsözle bastırdığı Ki-
tapların Listesi (s. 236-238), Profesör Gezenfer 
Paşayev’in Tercüme Ettiği Kitaplar (s. 239-240), 
Profesör Gezenfer Paşayev’in Azerbaycan, Irak, 
Türkiye ve İran’da Azerbaycan, Türk, Türkman, 
Arap, Rus, İngiliz Dillerinde Basılmış Kitaplarının 
Ön Kapakları (s. 241-254), Profesör Gezenfer 
Paşayev’in Tercüme Ettiği Kitaplar (s. 255-256) 
ile Profesör Gezenfer Paşayev Hakkında Basılmış 
Kitapların Ön Kapağı (s. 257-260) gibi ekler veril-
miştir. 

Çok çalışkan ve verimli bir insan olan Paşayev’in Irak 
Türkmen folkloru ile edebiyatına yaptığı hizmet-
ler, Türkmeneli bölgesinde yaşayan ve Azerbay-
can halkının öz be öz parçası olan Kerkük, Erbil, 
Tuzhurmatu ve Telafer gibi büyük beldelerle, 
Mendeli, Hanekin, Karatepe, Tavuk, Kifri, Amirli 
ve Bastamlı gibi yerleşmelerdeki Bayat Köyleri, 
Beşir, Tirkalan, Yayçı, Kümbetler, Altunköprü, Te-
lafer, Efkenni, Şeyh İbrahim, Karayatağ, Mahlebi 
ve Reşidiye gibi Musul çevresindeki irili ufaklı 
Türkmen köy, kasaba ve nahiyelerindeki halkın 
folklor ve edebiyat mahsulleri ile ilgilenmiş, vefalı 
bir Türkmenşinastır. Paşayev, sadece güzel ve şad 
günlerinde değil, kara günlerinde bile Türkmenle-
rin yanında durmuştur. Hele onun çok sevdiği şu 
Kerkük mâni dörtlüğünü dilinden hiç düşürme-
miştir:

Bağdat yolu Gencedi
Gülü pençe pencedi
Deme sizden irağam
Bu sevda ölüncedi

Ayrıca Gezenfer Paşayeva hesr olunan ve Prof. Hatira 
Beşirova ile Sedakat Hüseynova tarafından hazır-
lanan kitaba bu dörtlükten esinlenilerek Bu Sev-
da Ölüncedi (Bakü, 2001) adı verilmiştir.  

Tanıtmış olduğumuz bu eserinde Paşayev büyük bir 
kadirşinaslık ederek, Türkmen toplumunun bü-
yük alimi, folklor ve edebiyat araştırmaları ile 

Türkmen halkını dünyaya tanıtan Türkmeneli’nin 
kıymetli evladı rahmetli Ata Terzibaşı’yı ilmî yön-
leriyle dile getirmiştir.  Özellikle kitabın 2. Faslın-
da kaleme aldığı Hoyratlar ve Maniler (s. 50-112) 
konusunda Paşayev, ilmî ve edebî yönden hoyrat-
bayatı çeşidini çok ustaca tetkik etmiş ve konunun 
derinliğine inmiştir. Ayrıca bu vadide Terzibaşı’nın 
derinliğinden yararlanmıştır. Bu bölüme verdiği 
emekten dolayı, özellikle Paşayev’i tebrik etmek 
boynumuzun borcudur. 

Kendisini yürekten alkışlarken, uzun ve sağlıklı bir 
ömür geçirmesini diliyorum. Bu tanıtma yazısında 
geç kalmış olmaktan dolayı da affımızı talep et-
mek isterim. Aziz ve kıymetli dostumuz Paşayev’e 
son olarak burada Kerkük’ün usta hoyrat okuyu-
cusu rahmetli Sıdık Bende Gafur’dan derlediğim 
şu dörtlüğü ithaf ediyorum: 

Kerkük verilmez yada
Ne kul olluğ1 ne geda
Hudama çok yalvarram2 
Ömrüv3 olsun ziyada    
     
Balam Kerkük ve Mustafa Ziya Hakkında
Türkmen şiirinin küçük ustalarından olup da büyük 

ustalığa yönelen Mustafa Ziya’dan söz etmek isti-
yorum. Aslında söz etmekte çok gecikmiş olmak-
tan dolayı da yine mahcup durumdayım doğru-
su. Çünkü bu konuya 2017 yılının haziran ayında 
eğilmem gerekirdi. Ancak Türkmeneli’nde yaşa-
nan haksızlıklar ve yoğun siyasi gelişmelerin bizi 
sürüklediği sıkıntılar, her zaman olduğu gibi ağız 
tadıyla sanattan edebiyattan söz etmekten bizi 
mahrum bırakıyor. Ne yapalım sahipsiz, mahzun, 
makhur ve mağdur bir coğrafyanın yetimleri olan 
Türkmenlerin derdine sırtımızı dönmek ve “bade 
içip güzel sevmek” işi bize elbette yakışmaz. 

Sözü fazla dolandırmadan konuya girelim. 1959 Ker-
kük doğumlu olan Mustafa Ziya ilk ve orta öğre-
nimini Kerkük’te görmüştür. Lisans eğitimini ta-
mamladıktan sonra jeofizikte doktora yapmıştır. 
Bir süre üniversitede akademik alanda çalışmış, 
edebi yazılar, şiirler yazmış, daha sonra siyasete 
atılmıştır.  

Mustafa Ziya küçük yaşlardan itibaren edebiyatla il-
gilenmiştir. Türkmen edebiyat çevreleri Mustafa 
Ziya’yı rahmetli Ata Terzibaşı’nın Bağdat’ta yayım-
lanan Kardeşlik dergisine yazdığı “Küçkine4 Dev 
Şair” başlıklı makalesiyle tanımıştır. Zaten Altun 

1 Oluruz 
2 Yalvarırım 
3 Ömrün 
4 Küçücük 
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Çiçek adlı ilk şiir kitabı yayımlanırken henüz 13-14 
yaşlarında olan M. Ziya yazdığı küçük şiirlerle ilgi 
toplamıştı. Daha sonraları Gönül Parçaları (1976), 
Koşuklar (1980) Hoyratlar ve Bayatılar (1988) baş-
lıklı şiir ve araştırma yazılarını içeren kitaplar ya-
yımlamıştır. 

Otuz yıla yaklaşan aradan sonra Ziya Balam Kerkük 
(Ankara, 2017) adlı şiir kitabını yayımlamıştır. An-
laşılan uzun süre şiire uzak durduğunu zannettiği-
miz Ziya, gizliden gizli ve sessizce az da olsa şiirler 
yazmaya devam etmiştir. Yazdığı bu şiirlerden tek 
tük birkaç örnek de neşretmiştir.  

Gerçekte şiir alanında Ziya ilk yıllarda temiz bir Türk-
çe ile anlaşılır şiirler yazmıştır. Başlangıçta ser-
best şiire fazlaca ilgi duymuşsa da arada kafiyeli 
ve vezinli şiirler de yazmıştır. Balam Kerkük’te 
en çok millî şiirlere yer vermiş, Türkmenlerin 
yaşadıkları dramları, yaşanan soykırımları, Türk-
men şahsiyetlerine yapılan suikastları, ağıt biçi-
minde işlemiştir. Buram buram Kerkük ve Türk-
meneli coğrafyasının acılarını dillendirmiştir. 
Tazehurmatu şehitlerine ithaf edilen “Bazen”, 
Altunköprü şehitlerinin anısına “Altunköprü”, 
Şehit Yavuz Efendioğlu’nun ruhuna “Musul”, Sa-
dun Köprülü’nün ardından “Şairin Ölümü”, Ali 
Haşim Muhtaroğlu ve Münir Kafili’nin ardından 
“Türkmeneli Sazlamaları”, Kerkük 1959 Şehitle-
rine “Ata Hayrullah’ın Son Mesajı”, “elli ildi” ve 
“57. Şehadet Günü” gibi şiirleri ilgi çeken örnek-
lerdir.      

Balam Kerkük’te dikkat çeken diğer bir husus, bazı 
şiirlerin halk ağzıyla yazılmış olmasıdır. Musta-
fa Ziya günümüze kadar hep Türkiye Türkçesi ile 
yazmış olmasına rağmen, bu sefer bazı örnekler-
de halk şiiri tarzını denemiştir. Bu husus belki de 
Azerbaycanlı edebiyatçılara biraz jest yapmak ve 
onlara daha yakın ve sıcak görünmenin dürtüsüy-
le meydana gelmiştir. Bu tarzda aslında başarılı da 
olmuştur. Bunun en göze çarpan örneği Ali Haşim 
Muhtaroğlu ve Münir Kafili’nin ardından Türkme-
neli Sazlamaları şiiri, Türkmen yerel sazlamaları 
(ağıtları)nın tadında olmuştur: 

Sen gideni il oldu
Yanan ocağ kül oldu
Kabriy üste gül oldu
Adıya kurban balam 

Adıy Ali’den geli
Türkmeneli’den geli
Demeyin giden geli
Adıya kurban balam 
…
Bayrağ bulandı kana
Herkes kıyar Türkmen’e
Bu ne kaderdi nene
Adıya kurban balam 
…
Bak Duz ne hale geldi
Beşir’i düşman aldı
Telafer’de kim kaldı
Adıya kurban balam 
… 
Kalmadı bir kefili
İliy dolmadan Ali
Geldi Münir Kafili
Adıya kurban balam 

Şiirin ve şiiriyetin ne olduğunu kavrayan Ziya, Balam 
Kerkük’te topladığı örneklerde daha bir olgunluk 
kazanmıştır. Şiir Dediğin başlıklı örnekte şiir ile 
olan ünsiyetini ve onunla hemdem oluşunu gör-
mek mümkündür:

Şiir dediğin budur
Bir kalp atışı
Bir kafa karışıklığı
Bir uykusuz gece
Ve birkaç damla göz yaşı
…
Şiir dediğin budur
Kelimenin eşiğinde oynamak
Mananın ötesine geçmek
Ve sevgini
Dünyaya boyamak
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Her zaman Türkmen edebiyatında ön sırada olan Ziya 
uzun bir suskunluktan sonra Balam Kerkük’te tek-
rar şair olarak sahneye çıkmıştır. Bu kitapta kendi-
ne özgü daha rafine bir üslup kazanmış, vezinli ve 
kafiyeli şiir geleneğine yaklaşmış, ayrıca halk şiir 
dilinin de lezzetine varmıştır. Ziya’nın sanat değe-
ri yüksek olan Cadı ile Aşkımız şiirlerine dergimiz 
geçmiş sayılarında yer verilmişti. 

Balam Kerkük şiir kitabı ile can çekişen Türkmen şi-
irine yeni bir soluk getiren Mustafa Ziya’yı tebrik 
ederken, ondan gelecekte daha bir rafine şiirler 
beklediğimizi ifade etmek isterim. 

55
Bugün 11 Eylül yaşım elli beş
Geçmişin gölgesi düşmüş önüme
İçimde yanıyor mu hâlâ ateş
Tereddütle sordum kendi kendime

Küllerin altında köz bulamadım
Hayattan geriye neler kaldı ki
Yılların içinden gün çalamadım
Hepsi benim olmalıydı halbuki 

Bu saatten sonra olmasa olur
Bir günden kısaymış meğerse ömür
Sular akağa varınca durulur
Boşuna arama ne köz ne kömür

Başımda uğultu kalbimde sızı
Uyuya kalmışım tren garında
Gökyüzü karanlık ufuk kırmızı
Düdük sesi çınlar kulaklarımda

Son durakta mıyız merakla sordum
Her durak birine son olabilir
Bunun için miydi kendimi yordum?
Bunun için mi bu dünya çekilir?

Ömür ilerlerken hayat gerilir
Yeryüzü daralır seccade olur
Ellerine bir pusula verilir
Gökyüzü açılır yol cadde olur

Düşünürsün kim benden ne çalmıştır
Yüreğini yaralar mı yaralar
Herkes senden aldığını almıştır
Sana kalır sadece hatıralar

Kerkük
Sana geldim kalbimdeki ataşla
Hoyratınla söndür bu ataşımı
Sana geldim gözlerim dolu yaşla
Sil kucakla avut okşa başımı

Göster mezarını şehit dayımın
Göster yıldızını gökteki ayımın
Ver taşını yıkılmış sarayımın
Yüreğimde taşıyayım taşımı

Dört duvarın ceset mi örülüdür
Yer gök kubben hasret mi örülüdür
Aramızda bir set mi örülüdür
Sende yaşayamıyorum düşümü 

Sen olmasan yer gök bana dar gelir
Bir avuç soğumuş kül kadar gelir
Senden uzak kalmak bana ar gelir
Zehirler ruhumu suyum aşımı

Demiştim ya canımı iste Kerkük
Onu bahşet bir eşe dosta Kerkük
Sana geldim omuzlar üste Kerkük
Aç toprağını kucakla na’şımı

Aşkımız
Türkmen’dir aşkımız Türkçe konuşur
Tarih yüklendiği yükçe konuşur
İnsanlar sussa da toprak dil açar
Kılıçça söyleşir okça konuşur
 Türkmen’dir aşkımız haktır tutkumuz
 Gökteki ezan sesidir utkumuz

Göktuğ idi göğe veren rengini 
Al bayrakta kanım buldu dengini
Malazgirt’ten Avrupa’ya yol açtım
Diktim Serhatlara kâfir sengini
 Türkmen’dir aşkımız haktır tutkumuz
 Gökteki ezan sesidir utkumuz

Zaman en tarihe boy biçmişim
Akdeniz’i kımız gibi içmişim
Sızlamasın kemikleri dedemin
Yurttan geçmemişim serden geçmişim
 Türkmen’dir aşkımız haktır tutkumuz
 Gökteki ezan sesidir utkumuz

Bakma bugün bu dağınık halime
Acılarım dolanıyor dilime
Sen Türkmen’sin kalk titre dön kendine
Tarihi yansıt istikbalime
 Türkmen’dir aşkımız haktır tutkumuz
 Gökteki ezan sesidir utkumuz

Dayan Kerkük’üm yaklaştı baharın
Bu son seferidir haçlıların
Bitecektir çile bitecek hasret
Kavuşacak sana akıncıların  
 Türkmen’dir aşkımız haktır tutkumuz
 Gökteki ezan sesidir utkumuz
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Reşit Akif
(1894 - 1973)

Ata TERZİBAŞI

Kaynaklar:
Reşid Akif hakkında edindiğimiz bilgiler, en çok ken-

disiyle yaptığım görüşme, şahsına dair araştırma, 
görüş ve duyuşlarıma dayanır. Bu arada, özel ki-
taplığımızda koleksiyonları bulunan Kardaşlık der-
gisiyle Necme, Kerkük ve Āfak gazetelerinin çeşitli 
nüshalarında şaire ait kayıtlar, yazı ve şiir metinle-
ri başlıca kaynaklarımızdan sayılır. 

 Ayrıca şairle ilgili olarak Abdülmecit Fehmi 
Hasan’ın 1947 yılında Bağdat’ta yayımladığı De-
lil Tarih Meşahiri’l-Elviyeti’l-‘Irākıyye kitabının 
Kerkük’e ait cildinde (s. 153-154) verilen bilgi-
ler, Vahîdettin Bahaettin Kardaşlık: el-İha’ dergi-
sinde (sayı 7, yıl 1961) yayımladığı Arapça yazı, 
aynı dergide, (sayı 5, Eylül 1965) Molla Sabir’e 
ait üç dört satırlık Türkçe yazı, bu dergide (sayı 

12, Nisan 1973) Habip Hürmüzlü’nün “Reşit Akif 
Hürmüzlü’den Hatıralar” başlıklı yazısı kaynakları-
mız arasındadır. 

Hayatı:
Umumiyetle Reşit Akif mürekkep adıyla tanılan şiirle-

rinde Akif mahlâsını kullanan şair, Kerkük şehrin-
de ünlü Hürmüzîler ailesine mensuptur. 

Bu ailenin efradı esas şehrin kalesinde Hamam ma-
hallesinde oturan Türkmen Hristiyanlardan olu-
şup uzun yıllardan beridir Müslümanlığı kabul 
etmişlerdir.1

Günümüzde Kerkük şehri ve dolaylarında yaygın bir 
hâlde yaşayan bu ailenin yetiştirdiği aydın gençler, 
çoğunlukla edebî istidat ve fıtrî melekeye sahiptirler. 

Şairin babası Kerküklü Hâc Ali bin Zeynelâbidîn Efendi 
Osmanlılar devrinde hükûmet vazifesinde bulun-
muş muktedir bir edebiyatşinastı. Nasıriye şehrin-
de mal müdürlüğü vazifesinde iken Hicrî 1211 (M. 
1894) oğlu Reşit Akif dünyaya gelmiştir. 

Şair tahsilini Kerkük’te ibtidaî, rüşdî ve idadî mülkî 
mekteplerinde yapmıştır. Bu arada edebiyat 
alanındaki gelişmesini daha çok babası Hâc Ali, 
amcası Hâc Ahmet ve kardeşi Naci Efendilerin 
yardımıyla sağlamıştır. Aslında sözünü ettiğimiz 
mekteplerden neşet eden öğrenciler üç dilde ka-
biliyet sahibi edipler olarak yetişirlerdi. 

Reşit Akif vazife hayatına ilk kez Birinci Dünya Sava-
şı’ından önce Kerkük’de Feyz-i Etfâl ilkokulunda 

1   Bu ailenin büyük ceddi Hürmüz, zamanında Kerkük kalesinde 
Hamam mahallesinde oturan yerli Türkmen Hristiyanlardan-
dı. Komşuları olan Danyal Nebi camiinin imam ve hatibi Molla 
Ahmet Efendi’nin dîn-i mübîn-i İslâm’ı devamlı telkini sonunda 
Müslümanlığı kabul ederek Ahmet adını almıştır. Hac farizasını 
eda ettikten sonra töremesi kısmen Kerkük’te kalıp kısmen de 
bu şehre bağlı Türkalan köyünde buluşmuşlardır. Önceleri Hâc 
Ahmedîler lâkabıyla şöhret bulmuşlar, sonradan yaygınlaşan 
Hürmüzî ve günümüzde ise az çok Hürmüzlü unvanıyla tanıl-
mışlardır.
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öğretmen tayin edilerek başlamıştır. Daha sonra 
öğretmenler arasında yapılan imtihanda birincilik 
kazanarak bu mektebin müdürlüğüne atanmıştır. 

20.09.1919 tarihli Necme gazetesinden öğrendiğimi-
ze göre bu tarihte Kerkük’te Zafer-i Sultânî mekte-
binin talim heyeti arasında bulunmakta idi. Bu sı-
ralarda İngiliz ihtilal kuvvetleri tarafından Kerkük 
şehrinde çıkarılan Türkçe Necme gazetesinin yazı 
kuruluna katılmıştır. Az aşağıda belirttiğimiz gibi 
bu gazeteyi bir süre idare ettikten sonra, 1923 yı-
lının onuncu (Ekim) ayında Bağdat’a sürgün edil-
miş, iki yıl kadar sürgün hayatı yaşadıktan sonra 
tekrar memleketine dönüp, eski vazifesine yani 
muallimliğe devam etmiştir.

Yirmi beş yıl kadar öğretim işlerinde çalıştıktan son-
ra 1937 yılında, Kerkük’te İsrailiye ilkokulunun 
müdürü iken, Musul’a bağlı Zaho ilçesinin Geli 
nahiyesi müdürlüğüne tayin edilmiştir. On dört 
yıl idarî vazifelerde bulunup nihayet 1950 yılında 
emekliye ayrılmıştır.

Hayatının son yıllarında acı ve ıztırap içinde kıvranan şair 
bir yandan yaşlılık, bir yandan da hastalık dolayısıyla 
elleri kalem tutmaz, gözleri de görmez olmuştur. Bu 
hâlini, kendisini soranlara şöylece anlatıyordu:

“Ellerim kalem tutmuyor; geçen gün tapu dairesin-
den bir muamele için evime gelen memur bana 
imza ettirmek isteyince imza edemedim ve par-
mağımı bastırdım! Bakınız, hattıyla meşhur olan 
Reşit Akif… İşte imza bile atamıyorum!”

Hastalığı süresince şiir ve yazılarını başkalarına yaz-
dırmak zorunda kalıyordu.

17.2.1973’te Cumartesi mağrip vaktinden bir saat 
önce ölmüş ve Kerkük’te Ali Paşa (Şehitler) Me-
zarlığına gömülmüştür. 

Ölümüne dair sadece Esat Naip’in nevhevesân-ı 
edebden olan genç oğlu Fehmi manzum bir mer-
siye yazmıştır. Kardeşlik dergisinde yayımlanan bu 
manzumenin bazı beyitlerini aşağıya alıyoruz: 

Felek insanlara sonsuz belâdır
Ahbâbın firkati ağır cezâdır

Kırdı şi‘rimizin içli sazını
Görmedik bir yılın bahar yazını

Ne musîbettir yâ Rab millete
Şi‘r ü edeb duçâr oldu nekbete

Servet idi Âkif hem reşîd idi

Hem yıldız idi o hem hurşîd idi

Âkif berk idi hem şimşek idi
Âlim idi fâzıl idi tek idi

Âkif gitti elden artık ne çâre
Bu gidiş gönülde açdı bin yâre

Reşit Akif evli, Me’mun ve Haldun adlarında iki erkek 
çocuk babasıdır.

Gazeteciliği ve Edebî Kişiliği:
Reşit Akif henüz çocukluk çağında iken aile çevresinin 

tesiriyle edebiyata meyl ederek yazılarında en çok 
Türk ediplerden Mehmet Rauf ile Hâlit Ziya’nın 
etkisi altında kalmıştır. O daha pek genç bir yaşta 
1910 yılında Musul’da çıkmaya başlayan Türkçe-
Arapça en-Necāt gazetesinde yazı yayımlıyordu. 
İlk yazısında askerliği kutsal vazife sayan bir konu-
yu ele almıştır.

Kerkük 1918’de İngilizler tarafından işgali sırasında 
bu şehirde Necme adıyla çıkarılan Türkçe siyasi 
günlük gazetenin idaresi hükûmet konağından alı-
narak Zafer mektebi idaresine tevdi edilmiş olup 
gazetenin 16.8.1916 tarihli 242’nci sayısından 
itibaren, aralarında Reşit Akif’in de bulunduğu 
talim heyetinin uhdesine verildiği bilinmektedir. 
Aslında gazetenin sorumluluğunu Kale Hristiyan-
larından Muallim Şükrü Abdülehad üstlenmiş; 
ancak bu şahsın yazı yazmak kabiliyeti zayıf oldu-
ğundan gazetenin edebî ve siyasi yazı işleri Zafer 
Mektebi Hey’et-i Ta‘lîmiyyesi adı altında fiilî ola-
rak Reşit Akif’e tevdi edilmiştir.

Kuvvetli bir kaleme sahip olan Akif, yazı yazmak zev-
kini tatmin hem de elinden geldiği kadar –suya 
ve sabuna dokunmadan– halka hizmet etmek 
fırsatını kollamak gayesiyle gazetenin idaresini 
elinde tutmuş sayılabilir. Ancak gazeteyi boykot 
eden halkın dedikodusu yüzünden yazılarını çok 
kez imzasız olarak ve bazen R. ‘A. rumuzuyla ya-
yımlıyordu.

Halkın rağbetini bir türlü tatmin edemeyen, yazar ve 
şairlerin de desteğini sağlayamayan Reşit Akif, 
gazetenin gidişatından dert yanarak 19.10.1920 
tarihli 428’inci sayıda “Necme’nin Hasbihâli” baş-
lıklı yazısında şöyle diyordu:

“Her tarafı yokluk ve boşluk içinde geçen Necme… 
Bütün bir tebeddülat ve tezelzüller arasında va-
zifesini bihakkın görmeden bugüne kadar idâme-i 
hayât edebildi. Necme niçin vazifesini yapmadı ve 
neden yapmasın, niçin yapamıyor?! Malumdur ki 
bir gazetenin devam ve bekası, millet ve memle-
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kete nafi‘ ve sabit bir meslek takip ederek bek-
lenen gayeye vâsıl olması için evvela: Hürriyyet-i 
lisân ve serbestiyyet-i efkâra malik bulunması, 
saniyen: Her fert tarafından muzaheret ve hüsn-i 
kabûl görmesi icap eder. Necme için bunların ikisi 
de mefkut! Bir kere hürriyet meselesi cerideye o 
kadar mahdudiyet vermiş ki bu yüzden bugüne 
kadar sabit bir meslek ittihazına muvaffak olama-
mıştır. Bu esaret hükûmetten değil, karilerin hak-
sız dedikodu ve muahezelerinden ileri gelmek-
tedir. Mesela siyasi bir makale yazılınca hatır ve 
hayale gelmeyen tevilattır, gidiyor. İçtimai yazılara 
kurûn-ı ûlâ masalları yahut çocuk efsaneleri namı 
veriliyor. Şiir ve edebiyata yaklaşılınca aşk ve ka-
dınlık diye küfürler yağıyor, tel‘in ediliyor. Hakiki 
ve bîtarafane muhakeme yürütülüyorken, hıya-
netle ithamlar… Bir haksızlığı tenkit ederken fela-
ketler!... Muzaheret ve muavenet meselesine ge-
lince: Çehresinde yabancı yahut aldatıcı bir maske 
varmış gibi yanına yanaşılmadan hararetle takip 
ediliyor ve herkes tarafından görülmek isteniyor. 
Sathî bir nazar fırlattıktan sonra galat rü’yetten 
münbais bir silsile-i tevilattır, başlıyor. Merdut bir-
takım mantıksızlıklarla yürütülen muhakematın 
ardı arası kesilmiyor…”.

Reşit Akif’in millî görüşünü çağ ayrımına göre birkaç 
devre tâbi tutabiliriz: İngiliz işgaline değin geçen 
zaman içinde Osmanlılığa bağlılığı pek tabiidir. İş-
galden sonra işbaşındakilerle bir nevi mümaşat, 
yani yalandan ayak uydurma siyaseti gütmüştür. 
Bu politikasını ne halk ne de İngilizler benimse-
memiştir. 1921 yılından itibaren Iraklıların istik-
laliyet uğrunda gösterdikleri çabalarına katılarak 
31.1.1921 tarihli 456 sayılı Necme gazetesinde 
“Harbin Netayici ve Biz” başlıklı yazısını zülf-i yâra 
pek dokunmadan şöylece bitiriyordu:

“İngilizler… Irak’a ilk hatveyi atarken bir gâsıp veya 
hâkim değil bir halâskâr olarak geldiklerini müte-
addit beyanlarıyla bildirmek istemişlerdi. İngilizler 
için bu, en doğru ve salim bir hareket idi. Zaten 
aksi muamele mümkün olamazdı. Zira, kendileri 
ilhak veya istimlâk fikrinde olsalardı bile, hareket 
vâkıalarını hiçbir devlete tasdik ettirmek bir tarafa, 
muhteşem bir tarihe malik olan Iraklılarla kocaman 
bir Arap milletinin hukukunu da pâmâl etmiş ola-
caklardı. Hâlbuki bugün İngilizler vaatlerini ifaya 
çalışmakta ve Irak’a bir istiklâl-i tâm vermek azmin-
de bulunmaktadırlar. Ezcümle bu babtaki menvi-
yatları bilfiil âsârını göstermeye başladı. Meselenin 
belki biraz uzun zamana muhtaç olacağı görülüyor 
ise de kat‘î bir surette emin olalım ki biz artık hür 
ve müstakiliz ve er geç nâil-i âmâl olacağız. Çünkü 
istimlâk ve esaret devri çoktan geçti…” (!)

Reşit Akif’in daha sonra yayımladığı “Vatan” başlık-

lı yazısı birçok dedikoduya sebep olmuştu. O, bu 
konuda 6.5.1921 tarihli 497 sayılı Necme gazete-
sinde “Îzâh-ı Hakîkat” başlığıyla yayımladığı bir 
yazısının başında şöyle diyordu:

“Bu hafta nüshalarının birinde “Vatan” serlevhalı bir 
makalemiz intişar etmişti; fakat bilmeyiz ki nasıl bir 
zihniyetle vaki olan muhakemeye istinaden sû’-i 
te’vîle uğratıldı. Bu bapta birkaç söz yazmak isteriz:

Necme, her ne kadar hükûmetin resmî bir gazete-
si ise de yine hükûmetin bahşettiği salahiyetini 
hüsn-i isti‘mâl ederek vatanî efkâr ve gayeleri 
bir kanâat-i ilmiyye ve siyasiyye ile neşr ü ta‘mim 
eylemek yollarını ra‘nâ bir surette takdir eder. 
Avamın zevkini okşamak için acı hakikatleri mu-
fassal ve amiyane elfâz ile tezhip ederek siyaset-i 
hükûmete tecavüz etmek gibi şaşkınca bir mes-
lek takibinden katiyen berî olduğu gibi vicdân-ı 
millîsini suistimal ederek hükûmet namına siyasi 
entrikalar çevirip efkâr-ı umûmiyyeye taarruz ve 
tecavüz eylemek deneatini irtikâp etmez…”. 

Reşit Akif, yurtsever ve siyasi prensip ve görüşlerini 
yukarıdaki ibarelerle yansıttığı hâlde bunu ne halk 
ve ne de işgalciler hoş görmüyorlardı. Onu niha-
yet İngilizler 1923 yılının onuncu ayında Bağdat’a 
sürgüne göndermişlerdir. 

Şair sürgünde bulunduğu esnada “Zulümden Şikâyet” 
başlıklı manzumesini yazdı:

Zâlimlere nankörlere kurbân olarak sizden alındım 
Bîçâre nenem sevgili hicranzede yurdum 

başlamalı olan bu manzume şu güzel beyitlerle sona 
eriyor: 

Hasmım şunu bilsin ki şu kalbimde yanan kin 
Me’yûs edemez rûhumu yıllarca çevirsin
 
Aç bağrını anne gülerek Hakk’a duâ et 
Hiç şüphesiz er geç geçecektir bu felâket 

Zâlim eremez maksadına eyleme nâle 
Hak kuvvet ise kuvveti Hakk eyler izâle2 

Bu sürgünlük olayı Akif için bir tezkiye sayılır. Nitekim 
şairin dostu Mehmet Sadık, o günlerde kendisine 
yazdığı bir manzumesinde şöyle diyordu:

Sabr et bu da hem geçer zamandır 
Gam çekme gözüm bu imtihandır 

2   6.1.1924 tarihinde yazılan bu manzume, yazılışından elli yıl 
sonra Kardaşlık dergisinin Şubat-Mart 1974 tarihli nüshasında 
yayımlanmıştır.
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Bir tecrübe etti halkı Hâlık 
Ma‘lûm ola mü’min ü münâfık 
 
Seng-i mihek oldu halka İngiliz 
Hâlis ile râic oldu temyîz

Çıktın ki şerefle alnı açık 
İkbâl sana yüz çevirdi artık 

Yükseldi cihanda i‘tibârın 
Herkesçe bilindi iktidârın 

İki yıl sonra memleketi olan Kerkük’e dönen şair, uzun 
süre susmayı tercih etmek zorunda kalmıştır. Ni-
hayet Temmuz 1959 katliamının akabinde aşırı 
milliyetçi sıfatıyla yazdığı manzum ve mensur 
eserleriyle hakiki millî görüş ve duygularını içten-
likle yansıtmıştır.

Reşit Akif, yazılarında başlangıçtan beri Mehmet Rauf 
ve Hâlit Ziya Uşşâkîzâde, şiirlerinde ise Celâl Sâhir, 
Tevfik Fikret, Nâbî ve yerli şairlerden Fâiz, Sâfî, 
Kābil ve Fuzulî’ye vurgundur. Hele Fuzulî hakkında 
söylediği “O Fuzulî ki şimdiye kadar ve bugünden 
sonra da bence ebediyen taht ü tâcının kimseye 
verilmeyen o şiir kralını okuya okuya ve okuduk-
ça ruhumda en derin felsefî hisler uyandıran bu 
Fuzulî’nin şiirleridir.” yollu sözlerle ona adeta ta-
parcasına ilgi ve yakınlık gösteriyor.

Reşit Akif’in yazı ve şiirleri, hele son yıllarında yazdı-
ğı eserleri, sözü edilen yazar ve şairlerinkine göre 
çok sade ve açık bir dille söylenmiştir. Şiirleri yeni 
kuşak şairlerimiz üzerinde etkili olup bunlar ba-
zen tanzir, bazen de tahmis edilmişlerdir. Söz geli-
şi Kerkük redifli şiirini Osman Mazlum tahmis etti-
ği gibi, buna Ali Marufoğlu da bir nazire yazmıştır. 
Öte yandan bazı yazarlarımız, şairin eserlerinden 
seçtikleri bazı parçaları Arapça’ya tercüme et-
mişlerdir. Bu alanda Vahîdeddin Bahâeddin, min-
Edebi’t-Türükmān (1962, Bağdat) adlı kitabında 
örnekler sunmuştur.

Reşit Akif yazı ve şiirlerini sırasıyla: Musul’da en-
Necāt (1910) Kerkük’te Necme (1918-1926), Ker-
kük (1926-1972), Āfāk (1954-1959) gazeteleriyle 
İstanbul’da Yeşil Ada (1951), Fuzulî (1957-1958) 
ve Bağdat’ta Kardeşlik (1961-1973) dergilerinde 
yayımlamıştır. Kitap hâlinde ise eseri çıkmamıştır. 

Şiirinden Örnekler:
Şairin yerli matbuatımızda yayımlanan eserlerinden 

seçtiğimiz bu örnekleri, basılış tarihlerine göre 
sunuyoruz:

Kerkük3

Letâfet burcuna bir şems-i pür-’envârsın Kerkük 
Cinâna gıbtabahş bir sahne-i gülzârsın Kerkük 

Döner felek binlerce yıldır başına hâlâ
Demâdem gençleşen bir bîve-i dildârsın Kerkük 

Hevâ-yı anberefşânın eder mevtâları ihyâ
Letâfet sende hatm olmuş ne efsûnkârsın Kerkük 

Suyun Hâssa okur âb-ı hayâta fahr ile meydân 
Fırât’a Dicle’ye Nîl’e tefavvukdârsın Kerkük 

Ne sihr-i feyzdârsın hâk-i pâkinden olur hâsıl 
Hezârân meyve vü ni‘metle şöhretdârsın Kerkük 

Hükümrândır fusûl-i erbaa cevv-i bedîinde 
Hakîm-i Mutlak’ın bir cilve-i esrârısın Kerkük 

Bedâyi‘de letâfette tabîî biŋ menâzırda
Bütün büldân ü emsârın tarâvetdârısın Kerkük

Nasıl fahr etmez evlâdın seninle sendedir zîrâ 
Tabîî bunca servetler saâdetdârısın Kerkük 

Sana defn eylemiştir kenz ü sâmânı Yed-i kudret 
Dağın ma‘den dolu bir menba‘-ı fevvârsın Kerkük 

Meşâyih merkezisin mürşid-i kâmil bütün sende 
Mukaddessin azîzsin pek güzel bir yârsın Kerkük 

Niçe bin şâire şeyhe ricâlullâha me’vâsın 
Aceb bir gülfürûşân-ı edeb bâzârısın Kerkük 

Ne rütbe fahr edersen Hind ü Mısr’a haklısın çünki 
Ezelden ilm ü irfân ceyşine serdârsın Kerkük 

Ne mümkün doğmamak şâir bu hâk-i pürletâfette 
Rızâ’ya Hâlisî’ye mehd-i rahmetdârsın Kerkük 

Safâlar bahş eden Sâfî o üstâd-ı sühan Kābil 
Bahâ’ya Fâiz’e sen mülhim-i eş‘ârsın Kerkük 

Rızâ-yı Vâiz’e Nâcîlere Sâdıklara mevtın 
Cemâl’e Râsih’e Örfîlere feyzbârsın Kerkük 

Seninle Müfti Hicrî Subhî Es‘ad şekkerefşândır 
Ne minnet sen ki bu ehl-i hıred pergârısın Kerkük 

Süleyman Nâzım u Mazlûm Besîm Hâmid Nedîm Kudsî
Vefâ’ya Hâki’ye Sâbirlere nevvârsın Kerkük 

3   Bu manzume ilk kez Kerkük gazetesinde 20.3.1950 tarihli 1278 
sayılı nüshada yayımlanmıştır. 
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Öter bâğında Lûtfî’ler Cevâd Orhân Ömer Fehmî 
Bu eş‘âr ile sen bir mübdi‘-i âsârsın Kerkük 

Fakat eyvâh ki bunca kābiliyet var iken sende 
Öz evlâdın perîşân gayrıya dildârsın Kerkük 

Senin neftinle eyler keyf ü cünbüş Lenden ü Pâris 
Bize derd ü elemle dûd-ı âteşbârsın Kerkük 

Kırık bir kalb ile Âkif bugün senden itâb eyler 
Dilim dönmez diyersem sen bize gaddârsın Kerkük

Mersiye4

Yumul gül sustu bülbül bâğ tutuştu bâğbân gitti 
Yıkıldı lâne devrildi emel rûh-ı revân gitti 

Gurûb etti güneş hayfâ muhîte çöktü zulmetler 
Nasıl kan ağlamaz gözler ziyâsız kaldı cân gitti

Temiz rûhlu mukaddes gāyeli bir necm-i pür>envâr 
Ufûl etti bugün Kerkûk’ten şîrînbeyân gitti 

Nasıl feryâdı yükselmez aşîret halkının arşa 
Kırıldı bel kemiği kalmadı tâb u tüvân gitti 

Firâkı ayşı telh etti bütün ahbâb ü akrâna 
Tebâh oldu emeller pek yazık nâm u nişân gitti 

Şerif kâmil hamiyyetmend zîkıymet fakirperver 
Asîl âlîcenâb gayûr reîs-i hânedân gitti 

Felek bîrahm devrân lâubâlî merhamet mefkud
Tesellî ver İlâhî bizlere sâhipkırân gitti 

Üstat Hızır Lûtfî Bey’e5 
Yeter artık babalık! âh ile zâr 
Ruhunu iğneleyen bunca ezâ 
Ne lâzım demeyelim yâhu ne var 
Edelim bâri biraz zevk u safâ 
İşte bir delîl münevver zâhir 
Ölüyor rûh-ı tabîat mahmûr
Her ne lâzımsa müheyyâ, hâzır 
İşte binlerce bedâyi manzûr
Goncalar güller içinde şâdân 
Geliyor, raks ediyor süslü melek 
Onu sayd etmek için pürheyecân 
Kalbi lebrîz-i sünûhât edecek 
Ya hele bak ne güzel pembe seher
Rûhu ihyâ ediyor manzarası
Bağçeler… her biri bir aşk yuvası 
Unutup her şeyi gel eğlenelim, 

4   7.3.1951 tarihli Kerkük gazetesinde yayınlanan bu ağıt, mem-
leketin eşrafından Neftçizade Salih Bey’in oğlu Nâzım Bey’in 
ölümü dolayısıyla yazılmıştır. 

5   Bu manzume 20.5.1955 tarihli yerli Āfāk gazetesinde yayım-
lanmıştır.

Bırak artık bu kadar inlemeyi 
Masraf-ı aşkımızı hatm edelim
Bükelim derd ü elem dinlemeyi.
Ne dedim yâhu bunak sözleri bu 
Bize eğlence, safâ hep hezeyân 
Yükledi kāfile yol aldı kervan  Bel büküldü bize bağ-

landı kapı 
Terk edip gencler eğlenceleri 
Verelim Hakk’a gönül, halka duâ
Künc-i vahdet tutalım geç ileri
Bize artık ne emel var ne ricâ!... 

Manzum Mektup6

-Tuz’un İçli Şairi Görem’e- 
Ey yurdumuzun Ebul‘alâsı,
Âlâmın esîr ü mübtelâsı! 
  Dünyâya, lezâiz-i hayâta,
  Ezvâka, yabancı kâinâta,
Elvâna, çiçeklere, semâya 
Bîgâne beni doğurdu dâye 
  Mahrûmsan eger Görem ziyâdan 
  Gelmiş sana çok kerem Hudâ’dan 
İlmi, edebi, zekâyı, şi‘ri 
Vermiş sana Hâlık’ın şu fikri 
  Az kimselere nasîb kılmış
  Kābil görerek edîp kılmış 
Aslâ esef etme oğlum ızhâr 
Arz-ı kedere yanaşma zinhâr 
  Şen bülbülüsün güzel Tuz’un sen 
  Daldan dala kon ses eyle eğlen 
Şi‘r u edebinle eyle hıdmet 
Tuz gençliğini merâma ilet 
  Tuz gençleri i‘tilâya şâyân
  Her çehrede bir şeref nümâyân 
Gayret ve sehâ misâli onlar 
Her dilde vefâ terennüm eyler
  Ol onlara sen hakîki rehber 
  Yardımcın ola cenâb-ı Haydar 

Bir Gurûbun Sonu7

Baktım gurûba dün pek hazîndi manzarı 
Bir kızıl kan bürümüştü hep ufukları 
Yorgun nazarlarıyla güneş de her yeri
Bir başka renge çevirmişti sordum onları
 Hâtif! Bu hüzünler nedir, dedim dedi:
 İhtiyâr! Mâzîde olan sefâletin senin!

Şimdi gurûb etti güneş sustu nâmeler 
Kalplerde bir ölüm soğukluğu, bir keder 
Bir samt ü sükûta boğulmuştu hep beşer 
Her yerde bir zalâm, kalmamıştı hiç eser,
 Hâtif! Bu hâller nedir, dedim dedi:

6   Bu manzume Āfāk gazetesinin 8.7.1955 tarihli nüshasında ya-
yımlanmıştır.

7   Bu manzume Kardaşlık dergisinde (yıl 1961, sayı 5) yayımlan-
mıştır.



KERKÜK VAKFI

21 KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / قارداشلق • Yıl/Year 20  السنة • Sayı/Issue 78  العدد • Nisan-Haziran/April-June 2018 نيسان - حزيران

 Bîçâre! Bu mebde’-i felâketin senin! 
 
Korktum ve titredim bu hâtifle pek fenâ 
Kalbimde bir halecân, gözlerimde bükâ 
Fakat bu karanlıklar içinde tek bana
Bir yıldız ânbeân neşrediyordu ziyâ 
 Hâtif! Ne zamân sabâh olur, dedim dedi:  

Heyhât! Uzaktır subh-ı selâmetin senin! 

Bilmem ne kadar geçmişti bu kasvetli hâl
Görünmeye başladı yavaş yavaş hilâl 
Lâkin ne zayıf, ne kadar dertli pürmelâl 
Her hasreti vermiştir ona sanki Zülcelâl 
 Hâtif! Bu ne cilvedir, nedir, dedim dedi:
 Hikmet-i İlâhî sormak ne kudretin senin 

Oh geçti gece sonra ağardı tan yeri 
Karşımda göründü altın saçlı bir perî
Âfâk u muhîtâtı nûruyla süsledi 
Herkes uyandı şevk ile açtı gözleri 
 Sevinçle hâtife: Bu kimdir, dedim dedi:
 Yâhû işte beklediğin saâdetin senin

Makberede8 
Ağlama anne bırak 
Türkmen kızı ağlamaz
Onların gözyaşları 
Yere düşmez çağlamaz
Sen pek uzak ve parlak 
Bir tarihin kızısın 
Her zaman hür yaşamış 
Ufuklarda parlayan 
İnci elmas donanmış
Işıklı yıldızısın 
Türkmenin gözyaşları 
Bir kin fırtınasıdır
Vakti gelince coşar
Bir sel olur süpürür 
Hâin nâmert başları
Fakat anne bir şey var 
Esefimiz hep ondan
Yalnız buna ağlarız 
Kâşki bir merd olaydı
Bizi öldüren eller 
İşte anne akşamlar
Çocuklara masalın
Diyeceğin bu olsun
İntikamlar alındı.... 
Kutlu bayram yapsınlar

Söyle Ey Kuş9

Nedir maksûdun ey kuş bunca âh u iştikalardan
Nedir esbâbını anlat bu feryâd u bükalardan

8   Kardaşlık, sayı 11-12, yıl 1963.
9   Kardeşlik, sayı 3, temmuz 1964. 

   
Benim tek sen de hasretle güzel yurdundan mı ayrıldın 
Çiçekli güllü bağlardan o sâf mâvî semâlardan 
 
Eger ben ağlasam ben sızlasam pek haklıyım zîrâ 
Uzak düştüm eşimden yoldaşımdan akrabâlardan 

Hazâna erdi ömrüm görmedim dünyâda bir râhat 
Büküldü bel büzüldü el ayak derd u belâlardan 

Eger vurmuşsa avcı yavrunu ben kırk şehit verdim
Şikâyet etmedim bir gün o nankör eşkıyâlardan...
  
Tahammül kıl metîn ol yanma yakılma figān etme, 
Benimle hemdem ol bak hâlime vazgeç nevâlardan.

Keder ortağıyız her ikimiz ey kuş bana söyle; 
“Bizim ilden gelirsen bir haber ver âşinâlardan”

Erbil’e ‘İtap
Ey aslı ulu nesli necîb sevgili Erbil
Beş bin senedir hür yaşamış bilgili Erbil

Ey kal‘ası bir burc-ı zafer çölleri cennet
İskender’i Dârâları teshîr eden Erbil

Mâzîleri parlak şerefi yüksek olan yurt
Târîhi bütün şanla şerfele geçen Erbil

Ey birliğini ilmini dünyâya tanıtmış
Ey herkese dost milleti kardeş bilen Erbil

Şi‘rin edebin mevtınısın işte Garîbî
Şi‘riyle bütün ülkeyi nurlandıran Erbil

Üstâd-ı sehî Ya‘kub Ağa şi‘r-ile meşhûr
Rezzâk Ağa’ya milhim-i eşâr olan Erbil

Zengin lûgatin her tarafa nur saçıyorken
Birden bire inkârına da yeltenen Erbil

Târih sana bir safha-i nûr açmış iken sen
Yüz döndürüyorsun bizi inkâr eden Erbil

Selçukların ahfâdısın ey himmeti âlî
İnsanlığa hizmetle atılan parlayan Erbil

Haktır seni ta‘n etse itâb eylese yârân
Gonca gibi aslın unutup sormayan Erbil

Bir tâk-ı zaferdir duruyor kabri Muzaffer
Nisyânda bırakma o Emîr’i uyan Erbil

Gel ver elini birleşelim kardeşinim ben
Minnet günü bizden size gelmez ziyan Erbil
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Hür yaşamışsın dâim bunu ecdâdına sor
Ey kanı temiz kendisini er bilen Erbil

Reşit Akif’ten verdiğimiz çeşitli nesir ve şiir örneklerini, 
onun kendisine özgü edebî bir sanat türüyle süsle-
diği güzelim bir örnek eseriyle tamamlamak istiyo-
rum. Nar Gülleri unvanıyla yazdığı bu şahane eseriy-
le şair, Kerkük’te Temmuz 1959 katliamını yapanlar 
tarafından şehit edilen Türkmenleri ve göğüslerine 
saplanan kanlı kurşunları sembolize ediyor.

Nar Gülleri10

Söyle... Susma!..
Göğsüne şu nar güllerini kim dizdi?
Hangi zulüm bahçelerinden koparıldı şu güller?

10 Bu eser yerli Kardeşlik dergisinin 1 Temmuz 1960 tarihli nüs-
hasında yayımlanmıştır.

Susuyorsun, dalmışsın!
Yoksa karanlık bir tünele kayıp gittin?
Göğsündeki güllerin koparıldığı bahçeleri mi arıyorsun
Onları arama
Onları aramak,
O bahçedeki ağaçları kökünden koparıp atmak bize 

düşer.
O bahçeler kuruyacak ve o ağaçlar bir daha böyle ze-

hirli güller açmayacak.
Kimsenin göğsü o güllerle nişanlanmayacaklar.
Sözlerime gülümsüyorsun gibi sanıyorum.
Hayır, emin ol.
Arkanda kalanlar bu kadar da ölgün ve bitkin değiller.
Onlar seni unutmazlar.
Göğsüne dizilen şu nar gülleri göğsünde durdukça ar-

kanda kalanlar o ağaçları koparacak.
Bir daha başka göğüsleri nişanlamayacak..
Bir daha başka göğüsleri bezetmeyecekler.

1
Kararımızda hiç tedirgin olmadık çok nettik 
Bir aşk uğruna mum olduk yandık eridik bittik

Başımızı dik tuttuk elin maşası olmadık 
Rica minnet etmeden şapkayı aldık gittik

Sadakatla tutunduk davaya pişman olmadık 
Ne geri bir adım attık ne de tereddüt ettik

Kırılsakta vefasızlıkları sineye çektik 
Kafa göz dalmadık vefasıza sabrettik

Ne diyorsun ey gönül acep bir hata mı ettik 
Hatamız ne Bayraktarım sevmekten başka nettik
 
2
Aşk delisiyim ben divaneler tanır beni
Umut yok enkazımdan viraneler tanır beni

Sarhoşluğum şaraplardan yahut meylerden değil
Zira ne sakiler ne meyhaneler tanır beni

Nerede bir ışık görsem oraya yönelirim
Ölümüne dalarım pervaneler tanır beni

Ölümsüzlüğü ben ölümlülerde ararım
Aşına olduğum kabir haneler tanır beni

Bu şiirin değerini bilen çıkar Bayraktar
Şuara meclisinde şahaneler tanır beni

3
Zaman zaman hayali kalbime dayanıyor
Ateşleniyor yüreğim sanki kor kor yanıyor

Hayaliyle konuşurken çınlıyor kulaklarım
Ben onu anıyorum o da beni anıyor

Ne söz geçirebiliyorum yaralı kalbime
Ne ettiğim onca tesellilerime kanıyor

Uyumuyorum bir lahza gözlerim kapanmıyor
Dönüverdi kan çanağına gözlerim kanıyor

Gönül bu ayrılığa nasıl dayansın Bayraktar
Bu dertten muzdaripler söyle nasıl dayanıyor

Gazeller

Cengiz BAYRAKTAR
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Hikaye

Ruha Dizilen
Tren Rayları

İlaf KÖPRÜLÜ

Bir trenin istasyonunda ne kadar 
bekleyebilir bir insan? Bekle-
diği gelene kadar elbette. Son-
bahar mevsiminin en nazikâne 
günlerinden perşembe günü... 
Uzun kabanının ceplerine sığ-
dırdığı küçük elleri yüreğinde-
ki umudun verdiği heyecan-
dan ötürü titriyordu. Bekleme 
zarfında oradaki bankların 
hepsine oturuyor, kalkıyor, bir 
tur atıyor ve raylara bakıp ufka 
dikiyordu bakışlarını. Nihayet 
en son geçen trenin ardından 
başka bir trenin kulak gıcırda-
tan sesi duyuldu.

Pek kimseler yoktu istasyonda. 
Mehpare ile beraber raylara 
doğru yaklaşan bir kadın vardı.

Siyah saçları kısa, zeytuni ye-
şil montlu ve ellerini tutan 
sarışın bir kız çocuğu. Eşini 
bekliyordu muhtemelen. Kız 
çocuğuna baktığında göz-
leri acı içerisinde doldu. O 
an, o kız çocuğunun yerinde 
olabilmek için her şeyini ve-
rebilirdi. Gerçi pek bir şeyi 
de yoktu. Belli ki annesiydi 
yanındaki kadın. Ve belki de 
bekledikleri kişi babasıydı. 
Ona hediyeler almış, yeni giy-
siler ve oyuncaklar getirmişti 
diye derin derin düşündü. 
Belki de o bekledikleri kişi, 
kendi babası ile aynı vagonda 
hatta aynı yerde oturuyordu. 
Yol boyunca sohbet etmiş de 
olabilirdi.

“Babamı bekliyorum!”, diye ses-
lendi yanındaki anne-kıza. Gü-
lümsüyordu ve hatta gülüyor-
du. Kahkaha atmamak için zor 
tuttu kendisini. Bir topukları-
nın bir de parmaklarının üze-
rinde gidip geliyordu. Kadın ve 
yanındaki küçük kız şaşırmış 
ve hatta kadın kızını diğer ta-
rafına doğru çekmişti.

Nihayet tren geldi ve durdu. İs-
tasyon kalabalık olmadığı gibi 
trenden inenler de kalabalık 
değillerdi. Trenden, sarışın, 
temiz giyimli ve elleri dolu bir 
adamın indiğini gördü. İlk inen 
kişi kendisi idi. Gözleri bir an 
parladı ancak kendi omuzu-
na düşen saçlarına baktı. Si-
yah hatta simsiyah idi. Bu kişi 
Mehpareʼnin babası değildi. 
Tam da tahmin ettiği gibi o kü-
çük kız çocuğunun babası ve o 
kadının kocası idi. Yine tahmin 
ettiği gibi rengârenk poşetler-
de bir dünya oyuncak almıştı.

Gözlerini az önceki mutlu aile 
tablosundan çekti, ikinci ve 
en son inen kişiye baktı. Siyah, 
önü açık paltolu ve dağınık ya-
kalı bir kişi (adam) idi. Yakası 
kadar siyah saçları ve sakalı da 
dağınıktı. Elinde kahverengi 
bir bavul dışında başka hiçbir 
şey yoktu.

Mehpare bir süre sessiz durdu. 
Gözleri fal taşı gibi açılmıştı ve 
heyecandan sessizliğini boza-

rak “Çetin bey siz misiniz?”, di-
yerek yanına koştu. “Evet, sen 
kimsin?”, diye sordu

Çetin. Ancak durmuyordu ve 
adımlarını yavaşlatmıyordu. 
Hatta Mehpareʼnin yüzüne bile 
bakmıyordu. Mehpare, onun 
büyük ve hızlı adımlarına yetiş-
mek için nefes nefese kaldı.

“Çetin bey siz benim babamsınız”

“Çetinleri karıştırdın sen küçük. 
Hadi git yanımdan!”

Mehpare hâlâ gülümsüyor, elma-
cık kemikleri o gülümsedikçe 
daha da bariz bir hâl alıyordu.

Çetinʼin peşi sıra koştukça saçları 
savruluyor, ayaklarını bastığı 
yerde dökülen kuru yapraklar 
gıcırdıyordur. 

Nihayet bir caddenin başında dur-
du Çetin. Mehpare de durdu 
ve yarı büklüm oldu. Ellerini 
iki dizine koydu. Bembeyaz 
suratı, yanaklarının allığı ile 
güzelleşti.

“Çetin bey benim adım Mehpare. 
Ben sizin kızınızım”

Yaya geçidine çıktı Çetin ve karşıya 
geçti. Mehpare de ardından 
geçip gitti. Ancak artık yetişe-
miyordu adımlarına Çetinʼin. 
Kaldırımda, bir ağacın yanında 
durdu.
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“Ama beni neden dinlemiyorsu-
nuz Çetin Bey?”

Çetin de durdu ve hızla 
Mehpareʼnin yanına geldi. Bu 
hızlı dönüşüne bir anlam vere-
memişti

Mehpare. Yanına gelir gelmez 
eğildi ve 

“senin adın Mehpare mi?”, diye 
sordu.

“Evet baba. Sizi sabahtan beri 
bekliyordum”, dedi Mehpare 
ve iki elini uzatıp Çetinʼin ya-
naklarına dokundu.

“Sakallarınız bile üşümüş babacı-
ğım”

“Bana elini ver Mehpare ve evine 
götür”

Çetin bir hayli telaşlanmıştı. Te-
laşlanmıştı da Mehpareʼnin 
canına minnet. Babasına ka-
vuştuğu düşüncesi ile içi kıpır 
kıpırdı. Arka sokaktan dolaşıp 
Mehpareʼnin kaldığı yurdun 
önüne geldiler. 13 yaşındaki 
kimsesiz bir kız çocuğunun ka-
lacak başka bir yeri olamazdı 
elbette. Çetinʼin, yurdun alçak 
duvarlarından içeriye bakar-
ken dalıp gittiğini fark ettiğin-
de “Beni artık yurttan alır mı-
sınız baba?”, diye sordu. Çetin 
gözlerini yurdun eski duvar-
larından çekti ve Mehpareʼye 
baktı.

Bir çay bahçesinde, son baharın 
soğuğunda iki çay ve iki simit 
ile birlikte oturdular.

“Kaç zamandır yurttasın sen?”, 
diye sordu Çetin.

“Kendimi bildim bileli yurtta yaşı-
yorum”

“Kimsen yok mu?”

“Kimsem yoktu ama artık siz var-
sınız baba”

“Mehpare ben senin baban deği-
lim “

Elindeki simidini çayının yanına 
bıraktı Mehpare. Üzerine dö-
külen susamları elinin ardı ile 
temizledi ve ayağa kalktı. Yü-
zünü dönüp gitmeye niyetlen-
diğinde gözleri yerde idi. Ki, 
Çetin bileğinden tuttu.

“Otur Mehpare. Konuşalım.”

“Ben yabancılar ile konuşmam”, 
dedi Mehpare. Sırtı Çetinʼe 
dönük şekilde.

“Ben yabancı değilim ki Mehpare. 
Ben senin, senin babanım”

Yüzünü çevirmesi, saçlarının sav-
rulması, gülücüklerin yüzüne 
saçılması bir oldu. Çetinʼin 
boynuna sımsıkı sarıldı ve göz-
yaşlarına hâkim olamadı.

Aradan birkaç hafta geçti. Mehpa-
re kırmızı, etek kısmından bol, 
belden ince elbisesini giymiş, 
saçını da iki yanından balıksırtı 
örmüştü. Ayaklarında dizine 
varmayan beyaz çorapları ve 
siyah ayakkabısı vardı. Sıcak 
kalsın diye kucağına bastırarak 
getirdiği ekmekleri kırık dökük 
bir binaya götürüyordu. Asan-
sör yoktu ve zorlu merdiven-
leri çıkıp üçüncü kata varması 
gerekiyordu. Çünkü o binada-
ki tek sağlam daire, üçüncü 
katta idi. Orada hiç kimse ya-
şamıyor, hatta gelip geçmiyor-
du bile. Küçük daire bir oda bir 
mutfak ve bir yatak odasından 
ibaretti.

Bütün duvarlar yazılıp, çizilmişti. 
Birkaç eski mobilya, eskiciden 
alınan basit aletlerden öte de-
ğildi o daire. Çetin için bir ev 
hapsi, Mehpare için ise dünya-
nın en güzel ve en sıcak eviydi.

Birkaç hafta öncesinde Çetin tüm 
uğraşlarına rağmen evlat edi-
nememişti Mehpareʼyi. Onun 
ardından da yurttan izinsizce 
almış ve bir daha gönder-
memişti. Gün geçtikçe kanı 
Mehpareʼye daha fazla kaynı-
yordu. Bazen parka götürüyor, 
bazen ise evden dışarıya ne 
adım atıyor ne de kızının dışa-
rıya çıkmasına izin veriyordu. 
İkisi de birilerinden, hatta her-
kesten kaçıyor ve saklanıyor-
lardı. Mehpare de evin bütün 
işlerini üstlenmişti. Çetinʼin 
sakalını tıraş ediyor, paltosu-
nu temizliyordu. Ona masallar 
anlatıyor ve kendisi uykuya 
dalıyordu. Kısacası her şeye 
rağmen mutlu idi. Bu mutlu-
luk, uzun sürsün istiyordu.

Kapıyı açıp içeriye girdi. Ayakkabı-
larını çıkardı ve ekmeği sıkıca 
saran kollarını açtı. Mutfaktan 
sandalyenin sesinin geldiğini 
duyunca Çetinʼin orada ol-
duğunu anlamıştı. Mutfağa 
doğru yaklaştı ve içeriye gir-
di. Sandalye yerde devrilmiş-
ti ve Çetin, kapının arkasına 
dayanmış, silahının tetiğine 
basmaya saniyeler bırakmıştı. 
Mehpareʼyi gördüğünde sila-
hını hızla kemerine taktı, yer-
deki sandalyeyi aldı ve söylen-
meye başladı.

“Neden geldiğini haber vermi-
yorsun. Kapıdan seslensen 
olmuyor mu?” Mehpare ise 
kahkahalara boğulmuştu. Şaş-
kınlığını da gizleyemiyordu. 
İçinden geldiği kadar gülüp, 
Çetinʼin karşısında oturdu. 
Eski püskü masanın üzerinde-
ki kirli tabaktan bir zeytin aldı. 
Ve ekmeği babasının önüne 
koydu.

“Neden korkuyorsunuz baba?”

“Bana siz diye hitap etmeyi ne 
zaman bırakacaksın?”, diyerek 
bağırdı Çetin. Mehpare sustu. 
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Gülmedi ve gülümsemedi de.

“Benim korktuğumu nereden çı-
karıyorsun?”, diye sorduğun-
da, az önceki bağırışından 
epey pişman olmuştu.

“...”

Mehpare cevap vermiyordu. Gön-
lü kırılmıştı. Çetinʼin defalar-
ca uyarmasına rağmen “sen” 
diye hitap ederse babasının 
bunu saygısızlık olarak kabul 
edeceğini ve onu yurda geri 
göndereceğini düşünüyordu.

“Demek konuşmayacaksın”, deyip 
ayağa kalktı Çetin. Mehpareʼyi 
sırtından tutup omuzunda 
kaldırdı ve bütün o daracık 
koridorda bir uçak gibi uçurdu 
onu. Mehpareʼnin kahkahası 
boş odalarda yankılanıyordu. 
Hatta bütün binada babasının 
ayak sesi kahkaha sesine karı-
şıyordu. Sanki bir çiçek, ölü bir 
toprağın arasından yeşeriyor-
du. Karanlık duvarlar o gülüş 
seslerinden renk alıyor, aydın-
lanıyordu.

Baba ile kızın günleri bir hayli gü-
zel geçiyor, zaman buldukça 
parka, arada bir sahile gidiyor, 
geceleri geç saatlere kadar 
oyunlar oynuyorlardı. Mehpa-
re onu nasıl bulduğunu defa-
larca anlatıyor, bunun için her 
gün dualar ettiğini tekrar tek-
rar Çetinʼe hatırlatıyordu.

Gün ağarmıştı. Mehpare aldığı 
ekmeği kucağına sıkarken bir 
yandan da arada bir avuçla-
rına üflüyordu. O gün parka 
gideceklerdi. Parkın en güzel 
salıncağına binecekti ve kay-
dıraktan defalarca kayacaktı. 
Belki yine çay ve simite gider-
lerdi. Ondan öncesinde de 
Çetinʼin paltosunu temizleye-
cek, sakalını tıraş etmesi için 
de yardım edecekti.

Ayrılmak istemediği hayalleri 
arasında terk edilmiş binanın 
yanına vardı. Ancak içeriden 
ayak sesleri geliyordu. Ken-
disini aradıklarını düşünüp 
duvarın arkasına saklandı 
Mehpare. Uzun boylu, gri 
ve kahverengi paltolar giyen 
iki kişinin binadan çıktıkları-
nı gördüğünde kalbi ağzında 
atıyordu resmen. İki yaban-
cı siyah arabalarına binip, 
uzaklaştılar oradan. Onların 
uzaklaşması ile birlikte de 
Mehpare hızla içeriye koştu. 
Merdivenleri ikişer ikişer çıkı-
yordu. Yüzündeki damarlarda 
kan akmıyordu sanki. Kaldıkla-
rı dairenin kapısına vardığında 
kapı açıktı. Yavaşladı Mehpare 
ve ağır adımlar ile içeriye girdi. 
Yerde muhtemelen az önceki 
yabancılara ait olan ayakka-
bıların izine kan izi karışmıştı. 
Mehpareʼnin gözleri doldu.

Müthiş bir korku ile salona doğru 
ilerlediğinde babası salonun 
tam ortasında idi. Yerde düş-
müş, sağ bacağı kan içinde 
kalmıştı. Mehpare hıçkırıklar 
içerisinde babasının yanına 
koştu. Elindeki ekmeğini bı-
raktı ve ona sarıldı. Çetin de 
Mehpareʼye sarıldı. Gözyaşları 
Mehpareʼnin saçına damladı.

Aradan birkaç gün geçmişti. Ve 
soğuk bir sonbahar akşamına 
denk gelmişti. Mehpare evde 
günlerdir yalnız kalıyordu. Yal-
nız uyuyor, babasıyla oynadı-
ğı oyunları oynayamıyordu. 
Çetinʼin paltosu o evde kalsa 
da artık Mehpareʼyi eskisi gibi 
ısıtmıyordu. Çetinʼin bıraktığı 
para ile her gün bir ekmek alı-
yor ancak yemiyordu. Bütün 
ekmekler bayat ve kurumuş 
halde mutfaktaki eski masanın 
üzerinde duruyordu.

Mehpareʼnin sırtına attığı palto-
nun cebindeki kâğıt gözüne 
çarptı. Kâğıdı aldı ve yavaşça 

açıp okumaya başladı.

“Sevgili Mehpare,” diye başlıyor-
du. Bunu Çetin yazmıştı.

“Seni kandırdığım için özür dile-
yerek başlıyorum. Ben senin 
baban değilim. Bana günlerce 
anlattığın ve annen olduğu-
nu söylediğin kadını tanımı-
yorum. Sana babanı anlatan 
kişi, beni tasvir etmemiş. Sırf 
bir ev bulabilmek için seninle 
geldim. O gün karşıma çıkan 
düşmanlarımdan korunmak 
için yanına döndüm. Ve bana 
yardımcı olman için, yanımda 
kalman için sana baban ol-
duğumu söyledim. Beni affet 
Mehpare. Baban değilim an-
cak en yakın dostunum. Bunu 
sakın unutma. Sonsuz sevgile-
rimle...”

Elmacık kemiklerinden bir damla 
yaş süzüldü, gecenin en geç 
saatinde. İşlek bir caddeye ba-
kan kapalı pencerenin ardında 
sessizce hıçkırıklara boğuldu 
Mehpare. Kivi kuşu uçtuğun-
da, menekşeler koktuğunda, 
papatya falındaki son yaprak 
dönecek dediğinde, dönecek-
ti Çetin. Sabah olmuştu. Polis 
arabasının siren sesi ile irkildi 
uykusundan. Sonunda onu 
bulmuşlardı. Ve yurda geri 
götürmüşlerdi. Yanına kendi 
paltosunu bile almadan sade-
ce Çetinʼin uzun ve bol paltosu 
içinde dönmüştü yurda. Çetin 
yeniden dönene kadar en de-
ğerli varlığı o paltoydu artık. 
Sonbahar bitmiş kış gelmişti. 

Aylar birbirini kovalıyordu. Meh-
pare, her Perşembe sabahtan 
itibaren tren istasyonunda 
Çetinʼin paltosunu giyiyor ve 
onu bekliyordu. Çetinʼin bir 
gün döneceğine inanıyordu.

Kivi kuşu uçtuğunda, menekşeler 
koktuğunda, papatyanın son 
yaprağı dönecek dediğinde, 
dönecekti Çetin...
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Irak’taki Türklerin Kökeni
Taha El-Haşimi’nin Irak ortaokulla-

rında okunan coğrafya kitabına 
nazaran Irak’taki Türklerin kö-
keni şudur:

1) Hülefay-i Abbasiye’nin 
Türkistan’dan celp ve hasse or-
dusu teşkil ettiği.

2) Sultan IV. Murad Han’ın 
Bağdat’ı fethettiği ordulardan 
ve yeniçerilerden Muhafaza-i 
tarik için Irak’ta bıraktığı ve 
iskân ettirdiği Türkler.

Bunlardan birincisi Elmutasam’ın 
Türkistan’dan H. 3. yy. ‘da Irak’a 
getirilen Selçuk ve 11.  yy. ‘da 
Anadolu’dan gelen Türkler olu-
yor ki bunlar da Bağdat’ı fetih 
için Sultan IV. Murad Han’ın H. 
1040 yılında gelen askerlerdir. 
Türkler, Irak’ta, kuzeybatıdan 
güneydoğuya doğru uzanan ve 
Araplar ile Kürtler arasındaki 
mıntıkalarda bir hattı fasıl ve 
Musul ile Bağdat’ın kuzey ve 
güneyi arasında bir hati isali, 
yolların muhafızları vaziyetin-
dedirler. Türk hatlarının başlan-
gıcı şöyledir: 

Dicle – Musul’un batısında bulu-
nan Telafer ve civarı köylerden 
doğuya doğru Musul şehri kar-
şısında ve Dicle’nin doğusunda 
olan Nebi Yunus köyü ve Kara-
koyunlular, Erbil, Altınköprü, 

Kerkük, sonra güneye doğru 
müteveccihen Dakok, Tuzhur-
matu, Kifri, Karatepe ve Cebeli 
Hamrin silsilesini cenuba bıra-
karak Kızılarbat. Buradan gü-
neye doğru Hanakin, Mendeli, 
Bedre ve güneyde Şehriban’da 
nihayet bulur. Bu hat ise, Ana-
dolu ile Irak arasında olan hat-
ların en kısasıdır. Türklerden 
Hülafeyi Abbasiye hizmetine 
giren Selçuklularına yükselmiş 
ve saltanatta idareyi eline alan 
vezirler yetişmiş ve çok zaman-
lar memleketin hâkimi olmuş-
lardır. Uzun seneler Musul’un 
içinde Atabeği Türklerinden 
Nurettin Zengi ve babası hü-
kümran olmuşlar ve meşhur 
Salahaddini Eyyubi gibi dâhi 
ve adil padişah yetiştirmişler-
dir. Fakat Arapların çokluğu ve 
lisanlarının genişliği Musul’da 
mevcutları az olan Türkleri 
Araplaştırmıştır, halbuki tarih 
ve hadiselerin şahadetine göre 
Hülafeyi Abbasiye’den çok ev-
vel, Irak’ta Türkler mevcut imiş. 
Hatırıma geldiğine göre Cengiz 
Han’ın önünden kaçan Hava-
rizim Türklerinden bu havali-
ye kadar gelen Sümerliler ile 
binlerce sene evvel kuzeyden 
gelen Sümerlerle, Araplarca 
“Akat” veyahut “Akkat” dedik-
leri Akatlılar Irak’a gelmişler ve 
Araplarla birleşerek Asuriler’i 
mağlup edip istilalarını Suriye, 
Mısır ve Mağrip’e1 kadar geniş-
letmişlerdir.

1 Arapların Fas’a verdikleri isim. 

Tuzhurmatu içinde meşhur bir 
aşiret olan Bayatlar ve Kerkük 
civarında Ucuclular Irak’ın çok 
eski yerli Türk aşiretleridir. M.Ö. 
2000 yıl evvel Akatlılar Irak’ta 
Araplarla birleşerek birçok fe-
tihler yapmışlardır. Güneyden 
geldiklerine nazaran Kahtanı 
Arap olarak Necit ve Irak’ı istila 
eden Türk Sümerleri de mağ-
lup ettiklerini yazan Arap mü-
verrihleri hatalı olsalar gerek. 
Çünkü “Akat” yerine “Eküyon” 
dedikleri bu Araplar, buralarda 
esasen “Kiuma” veya “Tigne” 
denilen iki fırkaya ayrılmıştır.

1- Hiraniye fırkası Arap
2- Akatlılar Türk’tü. Bu Türk-

ler’den bir şube olan “Beşir” 
köyünde hala bulunmaktadır.

Akat, ka-dili, Türkçede “dat” har-
fi “d” telaffuz olduğuna göre 
“kaza” “kada” demektir. Akat-ı 
nisbi olan “li” ilave edilince “ka-
dılı” olur. İşte Bayat aşiretinde, 
Bestamlı, Piri Ahmetli, Beravcılı 
ve Kerkük’e yakın olan Ucuclu, 
Çardaklı, Tokmaklı, Hüseyinha-
cılı gibi köy isimleri de bunların 
halis Türk olduklarına ve konuş-
tukları lehçeye göre de “Azeri 
ve Çağatay” Türkleri oldukları-
na asla şüphe yoktur. Hele bil-
hassa Kerküklüler’e medeni ve 
Türk manasında olarak bütün 
Araplar “Hezeri Hızuri” dedikle-
ri “ye” nisbi ile “Hazar” Bahrı-ı 
Hazer (Hazar Denizi) sahillerin-
den ve Azerbaycan’dan geldik-

Irak Türkmenleri ve
Kerkük - Musul Sorunu

Altay BAYATLI*

* Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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leri tahakkuk ediyor. Hala milli 
lisanlarını muhafaza eden Ker-
küklüler cidden “Azeri” Türkle-
ridir. Vaktiyle Kerkük’e gelerek 
mektepleri teftiş eden ve küçük 
öğrencilerden hikâye ve masal 
dinleyen Irak Milli Eğitim Genel 
Müdürü Suriyeli Satih Hasan 
Bey de Kerküklüler’in Azeri Türk 
olduklarını beyan ve itiraf eyle-
mişti. “Akat”, “Ak-At” demektir, 
bu kahraman ve muharip Türk-
lere “Akatlı”lar denilirdi. Irak’ta 
Araplarla birleşen ve Arap ta-
rihlerinde Akat denilen Araplar-
dan Türk olanlara Araplar Akat 
derlerdi veya “Kadılı-Kadıftı” da 
diyorlardı. “Li” ‘nin adat-ı nis-
bet olduğu malumdur. İşte dahi 
bir Şair olan Fuzuli’nin yetiştiği 
Bayat aşiretinde “Bestanlı, Pi-
rahmetli Biravçılı” gibi mevcut 
olan köy adlarının vecih tesmi-
yeleri bu kabiledendir. Bayat ve 
Ucuclu ve Kerkük etrafındaki 
köylülerin dilleri kadim Azeri 
ve Çağatay dillerine benzemek-
tedir. Özellikle Kerküklüler’e 
Arapların medeni manasında 
olarak “hızeri” ve nisbet itiba-
riyle de “hazeri” dediklerine 
göre bu “hazer” Bahr-ı Hazerdir 
ve “ye” nisbi ile “Flaksen-i” de-
nilmektedir. Kerkük Türklerinin 
hala muhafaza ettikleri Türkçe 
Turan Türklerinin aynısıdır2.

 
Taha El-Haşimi’nin coğrafya kita-

bıyla bazı Arap tarihleri Irak 
Türklerinin yalnız Abbasi halife-
lerinden I. Mutasım’ın 3. yy. ‘da 
Türkistan’dan getirdiği Selçuk 
ve 11. yy. ‘da Sultan IV. Murat 
Han’ın Anadolu’dan beraber 
getirdiği Osmanlı Türklerinden 
ibaret olduğu doğru değildir. 
Çünkü bunlardan ve milattan 
çok evvel Irak’ta Türklerin mev-
cut olduğunu iddia edebiliriz. 
Irak Türkleri, tarihten önce 
Orta Asya’dan umumi muha-
ceretler esnasında Minanilerle 
Altay sülalesinden Sümerliler 

2 Nefi Demirci, Dünden Bugüne Kerkük, 
Dizgi Matbaacılık, İstanbul 1990, s. 
8-10.

ve Doğuda Türkmen ve Selçuk 
Türkleridir. Bunlar, Irak’ta fetih-
ler yapmışlar ve saltanatlıklar 
kurmuşlardır. M.Ö. 2000 ‘lerde 
Suriye ve Mısır’ı da istila eden 
Türklerdir.

 
Kerkük’ten güneye doğru Bağdat’a 

giden Türk hattından başka 
doğuya doğru İran içerilerine 
giden yollarda, Türk şehir ve 
köyleri varmış, bu yol ve köyler-
le dağlar arasında memleketler 
ve köyler vücuda getiren Türk 
serdarlarının bazı saray ve kasır 
binalarıyla mamure ve köylerle 
eski eserler de mevcuttur. İşte 
Kerkük’ten 25 km mesafede 
bulunan ve kuzeye doğru başla-
yarak küçük Zab nehrini daima 
batı ve kuzeybatıya doğru so-
lunda bırakarak kuzeye müte-
veccihen İran’a giden yollarda 
isimleri hâlâ Türkçe kalıp de-
ğiştirilmeyen şu köyler vardır: 
Karanat, Gelinağaç, Göktepe, 
Asker, Sukavsan, Kalecik, Kelye-
ğen, Mordelice, Kızlar, Narde-
resi, Kamçıga, Sivritaş ve Ağce-
ler gibi büyük ve küçük köyler 
mevcuttur.

  Yollar ise: Karyolu, Yeğenyo-
lu, Diban, Katıryolu, Tütün-
yolu ve burada Dibana ben-
zeyen Dibandağı, Türkmen 
Dağları vardır. Bu yollar ve 
köyler, Süleymaniye’nin kuzey 
doğusuna vasıl olarak Şehr-i 
Zûr3 ovasında Türk hükümdar-
larının saray binalarının enkazı 
vardır ki burası Kızılca bölgesi-
dir. Bu bölgede çok büyük mik-
tarda tuğlalar, eski paralar ve 
altın parçaları bulunmakta ve 
eski eserler ile ilgilenen bilim 
adamları daima buralarda kazı 
ve yüzey araştırmaları yapmak-
tadırlar.

 
Kızılca mıntıkasındaki Kızılca Köyü 

nahiye merkezidir. Geçen Bü-
yük Harpten sonra Pencun na-
mını alan bu mıntıkanın hududu 

3 Günümüzde Süleymaniye olarak bili-
nen bölgedir. 

kuzey ve kuzey doğudan İran’a 
dayanır. Yorgan tepe hatırası 
Kerkük’ün Türkalan Köyünde 
Yorgantepe kazılarında görevli 
arkeoloğun buralara ait verdiği 
tarihi malumata göre Kerkük 
5000 senelik ve kadim bir şehir-
dir. 1930 senesinde Yorgantepe 
kazısında ele geçen buluntu-
lar Kerkük’ün Hassa çayından, 
5000 sene evvel Zab-ı Segir 
(Küçük Zab) geçerken bir dep-
rem neticesinde yüzeyi değiş-
miş ve şimdiki Altınköprü’den 
cereyana başlamıştır. Hududu, 
kuzeyinde Erbil güneydoğuda 
Kermenşah olarak Kerkük bir 
hükümet imiş. Şimdiki Kerkük 
vaktiyle Necitinnasır diğeri Hun 
namı ile iki hükümetten ibaret 
olup Necitinnasırlar Asurilere 
ve Huriler de Türk ırkına men-
sup imişler. Asur hükümeti 
kuzeyden celp ettikleri 12000 
Asuri ile Hurileri hücum ve on-
ları mağlup etmişlerdir. Fakat 
bu 12000 Asuri daha sonra Türk 
olan Huriler tarafından mah-
vedilmişlerdir ki bunların bir 
kiliseleriyle bir kısım mezar taşı 
eserleri de mevcuttur.

  Irak’ta Türk iken Kürt ve Arap-
laşmış olanlar Irak’ta nesil ve 
asıldan Türk olup Irak’ın güney 
aşiretlerinden Beni Higân Aşi-
reti ve Şatra’da olan Sencer ve 
Basra civarındaki Duraku Aşire-
ti Türk idiler ve bunlara şimdi 
de Araplar Türk derler. Sencer, 
Aksencer melik idi. Durak’ta 
halis Türkçe olup vaktiyle ken-
dilerinin hazır ettikleri ve hâlâ 
Nehr-i Türk dedikleri Türk nehri 
üzerinde sakindirler, Rivayete 
göre İran’ın fethinden sonra 
Hazreti Ömer’in Halifeliğinin 
son zamanında 2000 hane ola-
rak Türkistan’dan Irak’a gelmiş-
lerdir. Mentli Kazası yakınında 
olan Hatayî aşireti Hatay Tatar 
Türkleridir ve hali hazırda bile 
konuşmaları Arapça ve Türkçe-
dir. Kuzeyde Erbil ile Revanduz 
arasında olan ve reisleri Şekla-
ven ve civarında sakin bulunan 
Hoşnav Aşireti de aslen ve nes-
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len Türk iken halihazırda kürt-
leşmişlerdir4. 

 
Nitekim Irak Devleti’nin sınırlarını 

oluşturan topraklar, geçmişte 
Osmanlı idaresi altında Bağdat, 
Basra ve Musul eyaletlerini içi-
ne almaktadır. 15 yy. ‘dır coğ-
rafi ad olarak Bağdat ve Basra 
Irak olarak, Musul bölgesi ise 
El-Cezire olarak bilinmektedir. 
Arapların Basra ve Şattü’l-Arap 
bölgesindeki İran Sasani Devle-
tini, M.S. 642 yılında Nihavent 
Meydan muharebesinde son 
vermesiyle Irak deyimi Araplar 
tarafından kullanılmaya başla-
mıştır. Büyük Selçuklu Devleti, 
Moğollar, Karakoyunlu, Ak-
koyunlu, Safevi Hükümdarlığı 
dönemlerinde Irak hiçbir za-
man siyasi coğrafyayı temsi-
len kullanılmamıştır. Osmanlı 
Devleti zamanında Irak olarak 
anılan bölge coğrafi bir nitelik 
taşımış genellikle Irak-ı Arap 
ve Irak- Acem gibi kavramlar 
kullanılmıştır5. Irak deyimi as-
lında tarihin hiçbir döneminde 
herhangi bir halkın kendi ülke-
sini tanımlayan ya da bir dev-
letin sınırlarını belirleyen bir 
kavram olarak kullanılmamış. 
Irak ve El-Cezire Ülkeleri tarih, 
coğrafya, fiziki yapı, iklim, etnik 
yapı gibi her bakımdan farklılık 
göstermesine rağmen I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra İngiliz men-
faatine uygun olarak bu iki böl-
ge Irak adı altında birleştirilmiş, 
suni bir kuruluş olan bu devletin 
adı da İngilizlerin siyasi amaçla-
rına göre uydurulmuştur. Ayrı-
ca Irak Türkleri kavramının da 
yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 
Türkler zira Irak’ta değil Musul 
da yurt tutmuşlardır6.

 

4 Nefi DEMİRCİ, a.g.e., s. 10-11.
5 Mustafa KAFALI, Kerkük Türkleri, Töre, 

Yıl 4, Sayı 7, Ekim 1972, s. 46.
6 Suphi SAATÇİ, Tarihi Gelişim İçinde 

Irak’ta Türk Varlığı, Tarihi Araştırma-
lar ve Dokümantasyonlar Merkezleri 
Koruma ve Geliştirme Vakfı İstanbul 
Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul 
1996, s. 18-20.

Irak’taki Türklerin kültür merkezi 
ve kalbi olan Kerkük Şehri’nin 
adı, son 55–60 yıldan beri bazı 
tarihçiler tarafından Kerkük 
Türkleri olarak, Irak’taki Türk-
ler için bir sıfat şeklinde tercih 
edilmiştir. Bütün olarak ele al-
dığımızda Kerkük Türkleri ya da 
Kerkük Türkmenleri, Irak Türk-
leri veya Irak Türkmenleri yay-
gın kullanım alanı bulmuştur. 
Bununla birlikte Kerkük Türk 
ya da Türkmenleri deyimi sa-
dece Kerkük’teki Türkleri içine 
alacağı endişesinden dolayı bu 
kavramın yerine Irak Türkleri 
veya Türkmenleri daha uygun 
görülmektedir. 

Irak’ta Türklerin Yerleşim Bölge-
leri

Türkler Irak’ın kuzeybatısından, 
güneydoğuya doğru uzanan 
ve Araplarla Kürtler arasındaki 
bölgede yaşamış olup, halen 
tüm baskı ve göç zorlamaları-
na karşın buralarda varlıklarını 
sürdürmeye devam etmekte-
dirler.7

Haritaya bakıldığında Türk böl-
geleri Telafer’den başlayarak 
Musul’a doğru daralmaktadır. 
Kerkük yöresinde tekrar geniş-
leyen Türk bölgesi, Bedre ka-
sabasına doğru tekrar daralır. 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgeler ise Telafer, Musul ve 
çevresindeki köyler, Erbil, Al-
tınköprü, Kerkük, Bedre, Şah-
baran, Karatepe, Hanekin, Kız-
larbat, Mendeli, Tazehurmatu, 
Tuzhurmatu, Dokuk, Kifri’dir. 

Osmanlı Sonrasından Günümüze 
Irak Türklerinin Durumu

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na 
girerken Irak’ı tahliye etmiş, 
bu ülkede sadece 8 bin kişilik 
bir tümen bırakmıştı. Osmanlı 
Irak’ın savunulmasını Cihad-ı 
Ekber altında yerli güçler ve 
aşiretlerle yapmayı planlamış 

7 Nefi DEMİRCİ, a.g.e., s. 11, Suphi SA-
ATÇİ, a.g.e., s. 23.

idi. İngiltere ise Mekke Şerifi 
Hüseyin ile antlaşma yapmış, 
buna göre Hüseyin, Osmanlı’ya 
karşı İngilizlerin yanında yer 
alacaktı ve İngilizler de gerekli 
yardımı yapacaklardı. 

 
İngiltere I. Dünya Savaşı’nın baş-

ladığı sıralarda Ortadoğu’ya 
ve Kerkük petrollerine sahip 
olma arzusunda idi. Irak Cep-
hesi 6 Ekim 1914 tarihinde 
İngilizlerin Fav Limanı işgali ile 
açılmıştı. İngilizler bölge halkını 
Osmanlıya karşı kışkırtmaktay-
dı. İngilizler Fav Limanını işgal 
ettikten sonra Osmanlı ile yap-
tığı mücadeleler sonucunda 21 
Mayıs’ta İmmare’yi ve arkasın-
dan Nasırıye’yi işgal etmişlerdir. 
Bunun sonucunda stratejik ola-
rak değerli bölgeler İngilizlerin 
eline geçmiştir. İngiliz ordusunu 
komuta eden General Tows-
hend ile Türk birlikleri arasında 
yapılan Kut Savaşı’nda Tows-
hend büyük bir zayiat vermişti. 
Kut Savaşı kahramanlık sahne-
leri içeren büyük bir destandan 
ibaretti. Halil Paşa’nın dirayetli 
komutası ve Türk askerlerinin 
üstün gayretleri ile Kut Savaşı 
kazanılmıştı. Nitekim kazanılan 
Kut Savaşı sonrası İngilizler böl-
geye asker sevkiyatında bulun-
muş, 11 Mart 1917’de yapılan 
savaş sonucunda Bağdat düş-
müştür. Bağdat’ın düşmesi Türk 
aydınları üzerinde Edirne işgali-
ne kadar büyük bir üzüntü oluş-
turmuştur. İngilizler bundan 
sonra Deliabbas ve Kızılribat’ı 
işgal etmişlerdir. Daha sonraki 
hedefleri Musul olmuştur. Ba-
rış masasına oturmadan önce 
Musul’u ele geçirmek iste-
mişler, bu maksatla harekete 
geçmişlerdir. Türk birlikleri ise 
İngilizlerin saldırısı karşısında 
Cebeli Himrin boşaltmışlardır. 
25 Ekim’de de İngilizler Kü-
çük Zap’ı ele geçirmişlerdir. 
29 Ekim’de meydana gelen 
çarpışmada Türk kuvvetleri İn-
gilizlere esir düşmüş, 30 Ekim 
1918’de Dicle grubu Cirnetin 
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güneybatısında üç kilometrelik 
bir çember içine sıkıştırılmış 
ve esir edilmiştir. İşin korkunç 
tarafı ise İngilizlerin karşısında 
duracak bir kuvvetin kalmama-
sıydı. 30 Ekim 1918’de I. Dünya 
Savaşı’nın sonunda İngilizler 
Musul’u işgal edememişlerdir. 
Ancak İngiliz ordusu mütareke 
hükümleri kendilerine duyurul-
muş olmasına rağmen bu an-
laşmayı daha birinci günde çiğ-
nemişlerdir. Bir taraftan Musul 
Hıristiyanlarını korumak, bir ta-
raftan da Osmanlı 6. Ordusunu 
tamamen dağıtmak gerekçesiy-
le ancak gerçek gayeleri olan 
petrol bölgesine yerleşmek için 
baskılarını arttırdılar. 1 Kasım 
1918 Hamam Alil’e girerek ile-
ri harekata devam etmişlerdir. 
Bu işgallerini de mütarekenin 
7. maddesine dayanarak gi-
riştiklerini söylemişlerdir. 15 
Kasım’da Musul Türk kuvvetleri 
tarafından boşaltılmıştır. Böy-
lece hem devletler hukukuna 
hem de mütareke hükümlerine 
göre şehir İngilizler tarafından 

fiilen işgal edilmiştir8. 

1900’lü yılların başından itibaren 
Ortadoğu’da Batılı Devletlerin 
büyük emelleri vardı. Sanayi 
Devrimini tamamlayıp sömür-
geye ihtiyacı olan Emperyalist 
güçler Doğu’nun hammadde 
kaynaklarından yararlanmak 
istemişlerdir. Bu ülkeler içinde 
Musul çok önemliydi. Musul’un 
yer altı kaynağı olan petrol on-
lar için vazgeçilmez bir madde 
idi. İngilizlerin Osmanlı üze-
rindeki politikasının esası hem 
doğal kaynaklarıyla ekono-
mik hem de Doğu’yla ulaşım 
bağlantısı yönünden stratejik 
önem taşıyan Hindistan’ı gü-
venlik içinde tutmaktı. Fran-
sız dış politikası, Ortadoğu’da 
ekonomik yatırımlar yapılması 
ve Hıristiyanların korunması 
temeline dayanıyordu. Rusya 
ise 1966’den itibaren Akdeniz’e 
inme politikasını uygulamak is-
temiştir. Yaptıkları savaşlarla da 
şark meselesinde söz sahibi ol-
duklarını göstermişlerdir. Ame-

8  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 109-116.

rikalıların Ortadoğu politikaları 
ise, ekonomik imtiyazlar elde 
ederek demiryolu ve liman inşa 
etmek, ticareti geliştirmek ve 
bir an önce petrol aramalarına 
başlamak esasına dayanıyordu. 
İtalyanlar ise ancak Libya’nın 
Türkler’den 1912 tarihinde 
alınmasıyla çıkarı çatışan dev-
letler grubuna dahil oluyordu9. 
I. Dünya Harbi’nde Musul’un 
işgal edilmesi ile bugünkü Irak 
sınırları içinde 25 Aralık 1055’te 
başlayan Türk egemenliği sona 
ermiştir. Irak Türkleri’nin ka-
derini yakından ilgilendiren 
Musul Eyaleti uluslararası bir 
mesele olarak ortaya çıkmıştır. 
Dünyada Musul meselesi ola-
rak bilinen ve başta Türkiye ile 
İngiltere arasında büyük çekiş-
meye yol açan bu kriz I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra bir diploması 
savaşına dönüşmüştür. Irak’ın 
üzerinde antlaşmalarda en et-
kili olan, 9-16 Mayıs 1916’da 
İngiltere – Fransa arasında ya-
pılan Sykes-Picet Antlaşmasıdır. 
Bu antlaşmaya göre Suriye’nin 
Akka’dan itibaren kuzeye doğ-
ru bütün kıyı bölgesi, Adana 
ve Mersin bölgeleri Fransa’nın 
olacaktı. Bağdat – Basra ara-
sındaki Dicle ve Fırat bölgesi 
de İngiltere’ye kalacaktı. İngiliz-
lerin Fransa’yla bu antlaşmayı 
imzalaması daha önce Mekke 
Şerifi Hüseyin ile yaptığı ant-
laşmaya ters düşmüştür. Bu 
antlaşma ile açıkça oyuna ge-
tirilmiştir. Bu antlaşmanın ar-
dında Rusya’da çıkan Bolşevik 
ihtilali ve Çarlık Rusya’sının yıkı-
mı, bütün gizli belgelerin açığa 
vurulmasına neden olmuştur. 
Hüseyin Şerif ve İngiltere’nin 
oyunları bütün çıplaklığıyla göz 
önüne serilmiştir. Rusya’nın 
çökmesi ve Amerika’nın da 
1919 Şam konferansından 
sonra Ortadoğu’dan çekilme-
si, İngiltere’nin bölgede mut-
lak otorite haline gelmesine 

9  Ayhan AYDIN, Musul Meselesi, Tuna Ya-
yıncılık, İstanbul 1995, s. 14-15.

Irak Türkleri’nin Yaşadığı Alanı Gösteren Harita
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neden olmuştur. 23 Ağustos 
1921’de emir Faysal, İngiliz-
lerin kuklası olmak üzere Irak 
krallığına getirildi. 30 Ekim 
1918 Mondros Mütarekesi’nin 
imzalanmasından sonra başta 
İngiliz ve Fransızlar mütareke-
nin 7. maddesini öne sürerek 
Anadolu topraklarını işgale 
başlamışlardır. İşgale uğrayan 
halk düşmana karşı direnmeye 
başlamıştır. Anadolu’da başla-
yan milli mücadele bir taraftan 
düşmana karşı silahlı çatışma 
devam ederken diğer taraftan 
da halkın örgütlenmesi için 
kongreler yapılmaktaydı. 1920 
Ocak’ta Misak-ı Milli ilan edi-
lerek kurulan yeni devletin sı-
nırları belirlenmiştir. Misak-ı 
Millîye göre 30 Ekim 1918 
Mondros Mütarekesi’ne kadar 
Türk ordularının elinde kalan ve 
Türklerle mesken olan toprak-
ların hepsi kayıtsız şartsız yeni 
Türk Devleti’nin sınırları içinde 
kalacaktı. Yani Milli Meclis, Türk 
vatanın birliği ve bölünmezliği 
temeline dayanan, milli yemin 
mahiyetindeki tarihi kararını 
almıştır10. 

Osmanlı sonrası yeni kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nden 
koparılan Türkler maalesef bu 
güçlerin elinde kimsesiz du-
rumda kalmışlardır. Türkler’in 
maruz kaldığı ilk soykırım 4 
Mayıs 1924 yılında Kerkük’te 
meydana gelmiştir. Halkın Er-
meni Davası olarak adlandırdığı 
bu olay Levy adı verilen Teyya-
ri (Asuri) askerleri tarafından 
başlatılmıştır. Musul çarşısında 
olan bu olay şu şekilde başla-
mıştır: Halka sürekli sataşıp kav-
ga çıkaran bu askerlerden bir 
grubu 4 Mayıs günü Kerkük’ün 
Eskiyakası’ndaki Büyükbazar 
denilen çarşıda alışveriş yapar-
ken, esnaftan biriyle tartışmaya 
girmişlerdir. Tartışma büyümüş 
ve bir asker yaralanmıştır. Diğer 
askerler kışlaya dönüp diğer as-

10  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 115-127.

kerleri çağırmış ve silahlı olarak 
geri dönmüşlerdir. Sivil halkın 
üzerine rastgele ateş etmeye 
başlayan Teyyari askerlerine 
karşı halk daha sonra silahlan-
mışlardır. Birçok masum vatan-
daşın ölümüne sebep veren 
Teyyariler’in bu soy kırımları 
duyulunca ertesi gün, Kerkük 
çevresindeki aşiretler de silah-
lanarak askerlerin üzerine yü-
rümüşlerdir. Bayramın birinci 
günü meydana gelen ve halkı 
yasa boğan bu soykırım sonrası 
halk İngiliz hükümeti tarafın-
dan yatıştırılmıştır. Suçluların 
cezalandırıldığını ve 5 Mayıs 
1924 tarihinde Türkçe olarak 
yayınladıkları bildiride zarar 
görenlerin masraflarının hü-
kümetçe karşılanacağını söyle-
mişlerdir. Böylece göstermelik 
olarak Türkler’in gönlünü al-
mak için hükümet bazı gayret-
ler göstermiştir11.

1920-1932 yılları arasında Irak’ın 
İngiliz mandası altında bulun-
duğu dönemde Türkler baskı 
ve zulüm dolu bir devre ya-
şamışlardır. 1930 İngiliz-Irak 
antlaşmalarıyla manda ida-
resinin sona ermesi ve Irak’ın 
1932’de Milletler Cemiyeti’ne 
kabul edilmesi ile bağımsızlığı-
na kavuşmasından sonra bile 
Irak Türkleri maalesef rahat 
yüzü görmemişlerdir12. 1930’da 
Irak’a bağımsızlığını veren 
İngiltere’nin bölgedeki menfa-
atleri unutulmamıştır. İngiltere 
ve Irak arasında yapılan ant-
laşmanın 1. maddesine göre, 
Irak dış politika konusunda 
ve ortak menfaatler bahsinde 
İngiltere’ye danışacaktı. Aynı 
antlaşmanın 4. maddesine göre 
savaş durumunda Irak toprak-
larını, limanlarını, demiryolları-
nı İngiltere’nin emrine verecek-
tir. 5. maddeye göre ise Irak’ta 

11  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 120-193.
12  Şevket KOÇSOY, Irak Türkleri ve Türk 

Irak İlişkileri (1918-1926), Türk Dün-
yası Araştırma Vakfı, İstanbul 1987, s. 
128.

mevcudiyetini koruyan İngiliz 
askerine dokunulmayacaktı. Bu 
anlaşma sonucunda İngilizler 
de Irak’ı 1932 yılında Milletler 
Cemiyeti’ne aday göstermişler-
dir. Sözde bağımsızlıktan sonra 
yönetim, bölgedeki Türk toplu-
muna yaptığı baskıları artmıştır. 
Asıl amaç Türklere Iraklılık şu-
urunu vermekti. Irak yönetimi 
Kerküklü bir Türk’ün bakanlar 
kuruluna alınması ile Türkle-
re siyasi hakların verildiğini 
göstermiştir. 1922’de Irak ile 
İngiltere arasında yapılan ant-
laşmasındaki 3. maddeye göre 
toplum arasında siyasi farkla-
rın gözetilmemesi ve okullarda 
ana dille öğrenim yapılmasının 
güvence altına alınması karar-
laştırılmıştır. Bundan sonra hü-
kümet 1925’te Arapça, Türkçe 
ve Kürtçe olan ilk anayasayı 
yayınlamıştır. Bu anayasada ve 
Irak Cumhuriyeti’nin ilanına 
kadar vatandaşlar arasında et-
nik ve siyasi bakımdan ayrım 
yapmamıştır. Fakat 1933 yılın-
da son şeklini alan anayasanın 
17. maddesine “kanunla istis-
na edilmiş hususlardan başka, 
Irak’ta resmi dilin Arapça ola-
cağı” ifade edilmiştir. İstisna 
oluşturan hususlar ise 1931 
yılında yayınlanan 74 numaralı 
“Mahalli Diller” kanunu ile tes-
pit edilmiştir. Bu kanuna göre 
Kerkük ve Erbil başta olmak 
üzere bazı Türk bölgelerinde 
yargılamanın Türkçe yapılma-
sı kabul edilmiş, Türklerin ço-
ğunlukta olduğu ilkokullarda 
da öğrenimin tamamen Türkçe 
olması kararlaştırılmıştır. Irak 
Krallığı Milletler Cemiyetine 
üye olması üzerine bir dekla-
rasyon yayınlamıştır. Bu dek-
larasyon Türkler’in ve diğer 
azınlıkların varlığını kabul ve 
garanti etmekteydi. Dekla-
rasyonun birinci maddesinde 
açıklandığı gibi, devletin taah-
hütleri Irak’ın temel kanunları 
olarak kabul edilmekte, hiçbir 
kanun, tüzük ve düzenleme-
nin, deklarasyon metninde yer 
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alan maddelerle çelişmeyeceği, 
bunların değiştirilemeyeceği ve 
bunların üstünde yer alama-
yacağı dile getirilmiştir. Bütün 
azınlıkların eşit olarak temsil 
edilecekleri bir seçim sistemi 
taahhüt edilmiştir. Nüfusun 
önemli bir bölümü Türkler’in 
oluşturduğu Kerkük livasına 
bağlı Kifri ve Kerkük’te, resmi 
dil Arapça’nın yanı sıra Türkçe 
ve Kürtçe de olacak, buralarda 
devlet memurları da Türkçe 
bilenler ve yerli halk arasından 
seçileceklerdir. Bu deklarasyon 
Irak Türkleri’nin siyasi, kültürel 
ve sosyal hakları açısından çok 
önemlidir.

1923 yılında Irak Türkleri’nin hak-
ları garanti altına alınmış ol-
masına rağmen bunlar hiçbir 
şekilde uygulanmamıştı. 1936-
1958 yılları arasında Türklere 
dernek kurmak ve Türkçe yayın 
yapmak yasaklanmıştı. Krallık 
döneminde Türkçe eğitime mü-
saade edilmemiş ve Türkler ka-
ranlık bir dönem yaşamıştır13.

 
İtalya’nın 3 Ekim 1935’te 

Habeşistan’ı işgale başlamış ve 
5 Mayıs 1936’da İlhak ettiğini 
ayıklaması Ortadoğu Devlet-
leri ve Türkiye için büyük bir 
tehlike arz etmiştir. İtalya’nın 
Türkiye’nin Akdeniz sahil şeridi-
ne de ilgisi vardı. Bu tehlikeler 
bölgede ortak hareketi zorunlu 
kılmıştı. İtalya tehlikesi karşısın-
da Türkiye, İran ve Irak 3 Ekim 
1935 günü Cenevre’de bir ortak 
savunma amaçlı, ortak dayanış-
ma paktı düzenlemişlerdir. Irak 
ve İran arasındaki Şatt’ül-Arap14 

13  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 209-210.
14  Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra 

Körfezi’nden denize dökülmeden 
önce birleştikleri yerdir. Uzunluğu 193 
km’dir. Şatt’ül-Arap su yolunun hangi 
kısmının hangi devlete ait olduğu so-
runu İran-Irak Savaşı’nın (1980-88) 
sebebi olarak gösterilmiştir. Önemi, 
petrol tankerlerinin karanın 30 kilo-
metre içine kadar girmesine olanak 
sağlamasından mütevellit önem arz 
eden bir bölgedir.

uyuşmazlığının halli içinde bir 
antlaşma düzenlemiştir. Afga-
nistan da daha sonra görüş-
melere katılmıştır. Bütün bu 
gelişmeler Sadâbât Paktı’nı do-
ğurmuştur. İran – Irak uyuşmaz-
lığının 4 Temmuz 1937’de gide-
rilmesiyle 8 Temmuz 1937’de 
Tahran’da Sadâbâd Sarayında 
Türkiye, İran, Afganistan ve Irak 
arasında Sadâbâd Paktı imza-
lanmıştır15. 1937’de imzalanan 
Sadâbât Paktı’ndan sonra Türk 
heyeti Kerkük’ü ziyaret etmiş-
tir. Bu olay Irak yöneticilerini 
tedirgin etmiştir. Kerkük halkı 
Türk heyetini coşkun tezahürat-
larla karşılamış ve heyet üyeleri 
omuzlarda taşınmıştır. Heye-
candan ağlayanlar, feryat eden-
ler olmuş ve Kerkük olağanüstü 
bir gün yaşamıştır. Bu ziyaretin 
ardından yüzlerce Türk aydını 
Irak makamları tarafından tu-
tuklanıp güneye sürülmüştür. 
Bu olaydan sonra, Türkiye’den 
gelen hiçbir heyetin Kerkük’ü 
ziyaret etmesine izin verilme-
miştir16. 

 1958 yılına gelene kadar Irak Hükü-
meti ve özellikle Başbakan Nuri 
Said Paşa aleyhine Kahire’den 
yoğun bir radyo propagandası 

15  Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ara-
sında, 8 Temmuz 1937 tarihinde 
Tahran’da Sadâbât Sarayı’nda imzala-
nan dörtlü saldırmazlık paktıdır. Taraf-
lar; antlaşmada genel olarak birbir-
lerinin iç işlerine karışmayacaklarını, 
ortak çıkarlarını ilgilendiren hususlar-
da birbirlerine danışacaklarını, birbir-
lerine karşı saldırıda bulunmayacakla-
rını ve sınırlarının korunmasına saygı 
göstereceklerini taahhüt etmişlerdir. 
Pakt; 1979’da İran’daki İslami rejim, 
paktı feshettiğini ima edene kadar 
hukukî varlığını sürdürmüştür, Şevket 
KOÇSOY, a.g.e., s. 21-22.

16  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 206-207, Fakat 
75 yıl sonra 2 Ağustos 2012 tarihinde, 
dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet DA-
VUTOĞLU uydurma bir yönetim olan 
IKBY başkanı Mesud BARZANİ’yi ziya-
ret için Erbil kentinde iken programın-
da olmamasına karşın Kerkük’e gitmiş 
ve bu durum 75 yıl önce olduğu gibi 
bölgenin kukla yönetimleri tarafından 
yine çok ciddi tepkiler ile karşılanmış-
tır. 

yapılmıştır. İşten çıkarılan su-
baylar gruplar halinde gizlice 
rejimi devirmenin planını yap-
maktaydılar. Bunların başında 
ise Tuğgeneral Abdülkerim Ka-
sım ve Yarbay Abdüsselam Arif 
bulunmaktaydı. Yapılan plan 
başarı ile tatbik edilerek Kral 
II. Faysal, kral valisi Faysal’ın 
amcası Veliahd Abdullah ve 
Başbakan Nuri Said 14 Tem-
muz 1958’de öldürülmüştür. 
Rejimi ele geçiren bu grup ilk 
günlerdeki küçük ayaklanma-
ları bastırmış ülkede hakimiyeti 
sağlamışlardır. Cumhuriyet’in 
kurulduğunu açıklamışlardır. 
Oluşturulan yönetim kuru-
luna Tuğgeneral Abdülkerim 
Kasım hem Başbakan hem de 
Savunma Bakanı olarak getiril-
miştir. Böylece Türk toplumu 
için Irak’ta hareketli bir dönem 
başlamıştı17. Krallık dönemi 
artık geride bırakılmış, hür ve 
demokratik bir düzenin kuru-
lacağını düşünen Türkler, tem-
kinli bir samimiyetle destekle-
mişlerdir. Böylelikle okullarda 
Türkçe eğitime başlanacak, öğ-
renci birlikleri ve sendikalar 
kurulacak, hepsinden önemlisi 
ilk defa Irak’ta parlamenter 
bir sistem hayata geçirilecekti. 
Ülkede sevilmeyen monarşik 
sistemden kurtulma sevinci ve 
sosyal adalet ile politik özgür-
lük ümitleri başlamıştır18. 

17  Şevket KOÇSOY, a.g.e., s. 115-116.
18  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 209, Irak bu 

darbenin ardından Bağdat Paktı’ndan 
çekildiğini açıkladı. Irak’ta bu dönem 
özellikle komünizm ve etnik milliyet-
çiliğin hızla yayıldığı yıllardır. Irak’ta 
yaşanan bu değişiklik Orta Doğu’da-
ki tüm dengeleri altüst etti. Irak’ta-
ki bu darbeden etkilenen Suriye’de 
benzer bir askeri darbe yaşandı. 
Orta Doğu’nun tamamen Sovyetler 
Birliği’nin hâkimiyetine girmemesi 
için ABD ve Birleşik Krallık harekete 
geçti. ABD, Lübnan’a askerî müdahale 
yaparken Birleşik Krallık, Ürdün’deki 
karışıklığı bahane ederek burayı işgal 
etti. Orta Doğu’nun önemli bir bölü-
münün Sovyet etkisi altına girmesi, 
ABD ve müttefiklerini endişelendir-
di. Özellikle son dönemde açıklanan 
belgeler, Türkiye’nin Irak ve Suriye’de 
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 1960 yılında Türk toplumu Türk-
lerin sesini yükseltmek ve tek 
bir çatı altında toplanmak için 
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı 
kurmuştur. Bu ocak Türkmen 
vicdanının sesini ve kültürel 
hareketin yükselişini temsil 
ederek, geniş kitlelere mesaj-
lar vermeye başlamıştır. Mayıs 
1961’de de “Kardaşlık Dergi-
si” yayınlanmıştır. 1977 yılına 
kadar özgürce yayınını sürdür-
müştür. Fakat bu tarihten sonra 
Devrim Komuta Konseyi bir ka-
rar çıkartarak Türkmen Kardeş-
lik Ocağı’nın yönetimin kurulu-
nu feshederek, idareyi cahil ve 
kukla bir ekibe teslim etmiştir. 
Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil’e 
ve Musul’a birer şube açarak 
buradaki Türkmenlere fikir ve 
kültür hayatlarını daha serbest-
çe teneffüs etme imkânı sağla-
mıştır. Ocağın başka bir hizmeti 
de Türkmen bölgelerinden ge-
len öğrencilere açık olan bir öğ-
renci yurdu yaptırması idi. Bu 
yurt birçok öğrenci yetiştirerek 
daha sonra Irak bürokrasisinde 
yükselen kıymetli elemanlar 
yetiştirdi. Ancak bu dönemde 
Türkmenlerin direncini kırmak 
için baskılar artmıştır. Bağdat 
Üniversitesi Türkmen öğrenci-
leri, 1962’de başlatılan öğrenci 
boykotuna katılmış ve 8 Şubat 
1963 yılında Kasım rejimini 
deviren darbenin gerçekleştiği 
güne kadar sürmüştür19.

 
Nitekim Şubat 1963 ’de askeri 

bir darbe ile Irak’ta Baasçılar 
dönemi başlamıştır. Devlet 
Başkanlığına Abdüsselam Arif 
getirilmişti. Ancak yasama ve 
yürütme yetkileri Ulusal Dev-
rim Komuta Konseyine veril-
miştir. Başbakanlığa Albay Ah-

yaşanan darbelerin ardından ABD’nin 
baskısıyla bu ülkelere yönelik bir işgal 
planı hazırladığı ve daha sonra bazı 
nedenlerden dolayı bundan vazgeçti-
ğini ortaya koymaktadır.

19  Erşat HÜRMÜZLÜ, Türkmenler ve Irak, 
Kerkük Vakfı, İstanbul 2003, s. 56-57.

met Hasan el-Bekr atanmıştır. 
Daha sonra Baas Partisi20 içinde 
görüş ayrılıkları başlamış ve 
bölünmeler olmuştur. Abdüs-
selam Arif’in yetkileri geniş 
ölçüde kısıtlanmıştı. Bundan 
yararlanan Abdüsselam Arif, 
ordunun desteğiyle Kasım 
1963’te Baasçıları tasfiye etti. 
Devletleştirme politikası güden 
Abdüsselam Arif ekonominin 
kötüleşmesi üzerine sivil yöne-
time geçme hazırlığı yaparak 
ordunun yönetimindeki ağır-
lığına son vermeye başladı. 
Nisan 1966’da Abdüsselam 
Arif’in kaza soncu ölmesi üzeri-
ne büyük kardeşi Abdurrahman 
Arif Devlet Başkanlığına getiril-
miştir. Birkaç ay sonra sivil yö-
netim istifa etmiş ve yönetim 
tekrar ordunun eline geçmiştir. 
Baas Partisi hiziplerle iş birli-
ği yapmış ve onların desteğini 
alarak 17 Temmuz 1968’de el-
Bekr Devlet Başkanlığı ve Baş-
bakanlığına gelerek Komuta 
Konseyi’nin başkanı sıfatı ile en 
üst yönetim lideri olmuştur. 

 
Baas Partisi’nin yönetime gelmesi 

başlangıçta Türkler için endişe 
oluşturmamıştı. Katı bir Mil-
liyetçilik ve Irkçılık ile ortaya 
çıkan Baasçılar, uygulamada 
henüz ırkçılık yapıldığını gös-
teren bir teşebbüste bulunma-
mışlardı21. 6 Ocak 1969 tari-
hinde partiye muhalefet eden 
Türkmenlere mesaj göndermek 

20  Baas Arap dilinde yeniden diriliş an-
lamına gelmektedir. 1940 yılında 
Suriye’de kurulan bu hareketin ilk 
teorisyenleri Ekrem Havrani ile Mi-
şel Eflak’tır (Mişel Eflak, Suriyeli bir 
Hristiyan ve bu ideolojinin efsanevi 
lideridir). Baas ideolojisi, amaç ola-
rak Orta Doğu’da tek bir Arap devleti 
kurulmasını benimsemiştir. Partinin 
sloganı Birlik, özgürlük ve sosyalizm 
idi. Parti ideolojisi parti birliğine ve dış 
baskılara karşı durmaya dayanıyordu. 
Baas hareketi Suriye’de ortaya çıkmış-
sa da, Irak’ta da taraftar bulmuştur. 
Baas Partisi Suriye ve Irak’ta yaptıkları 
devrimlerle iktidarı ele geçirmişlerdir. 
Saddam Hüseyin ve Hafız Esed Baas 
akımının son büyük temsilcileridir.

21  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 209.

için şehrin büyük ticaret ve iş 
adamları tutuklanmış, 1970 
yılında Irak hükümeti rejim 
aleyhine darbe hazırlığı içinde 
olan bir grubu ele geçirdiğini 
açıklamıştır. Birçok aydın kişi ve 
siyasetçi idam edilmiştir. Bunla-
rın arasında Kerkük’ün yetişmiş 
evlatlarından biri olan Nizamet-
tin Arif ve mesleğinde yüksel-
mekte olan Türkmen kökenli 
Subay Necdet Asker Mahmut 
da yer alıyordu. Hükümet bu 
genç subayın istenen kişi olma-
yıp isim benzerliğinden dolayı 
idam edildiğini ve bütün özlük 
haklarının iade edileceğini açık-
lamıştır. 1971 yılında da bazı 
gençler ve esnaf, Türkmenlere 
yapılan gayri adil uygulamaları 
içeren ve Türkiye’de yayınlanan 
bir bülteni dağıttıkları gerekçe-
leriyle tutuklanarak uzun süre 
soruşturmaya tabi tutulmuşlar-
dır22. 

 
Baas Partisi adından da anlaşıldığı 

gibi temelde Arap Irkçılığına 
dayanıyordu. Bazı siyasi geliş-
meler, Baas Partisini Irak’ta-
ki azınlıklara kültürel haklar 
vermeye zorlamıştı. Bunların 
başında ise Araplardan sonra 
ülkede en büyük azınlık olan 
Kürtlerin, ülkede bir çıbanbaşı 
oluşturması idi. Kürtler uzun 
yıllar Irak yönetimine başkaldır-
mışlardır. 1960 yılından itibaren 
Molla Mustafa Barzani, Kürtleri 
ayaklandırmış ve Bağdat yöne-
timi Irak’ın kuzeyinde askeri ha-
rekata başlamıştır. Irak’ın o dö-
nemde Ankara büyükelçisi olan 
Talip Mustak yaptığı basın top-
lantısında Barzani’nin Kürtleri 
temsil etmediğini şahsi men-
faatler ve liderlik peşinde koş-
tuğunu söylemiştir. Ayrıca Irak 
Hükümeti’nin Kürtlere özerklik 
verilmesi için bir yasa tasla-
ğı hazırladığını da açıklamış-
tır. Irak’ta yaşayan Türkler’in 
özerklik hakkının verilmesi ko-
nusunda da, Irak Hükümeti’nin 

22  Erşat HÜRMÜZLÜ, a.g.e., s. 60-61.
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bu hususu incelemekte oldu-
ğunu söylemiştir. Baas Partisi 
Kerkük’ün Türklüğünü kabul 
ederek Irak Türkleri ’ne 89 sayı-
lı ve 24 Ocak 1970 tarihli ihtilal 
Komuta Konseyi’nin kararı ile 
kültürel haklar tanımıştır23. Irak 
hükümetinin neden bu zaman-
lamayı seçtiğini o dönemde 
kimse fark etmemiş idi. Aslında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurul 
21 Aralık 1965 tarihinde ırkçılık 
ve ırk ayrımı uygulamalarının 
yok edilmesi hususunu karara 
bağlamış 4 Ocak 1969 uygula-
maya konan belgeyi hazırlamış 
ve ülkelerin imzasına açmıştı. 
Irak’ta yasama görevini de üst-
lenen Devrim Komuta Konseyi 
bu belgeyi 14 Ocak 1970’te 
onaylamıştı. Bu onayından bir 
hafta sonra, Devrim Komuta 
Konseyi Türkmenlerin Kültürel 
Haklarının tanınması kararını 
çıkararak bir suretini de Bir-
leşmiş Milletler dokümanları 
arasına geçecek şekilde ulaş-
tırmıştır. Böylece Irak rejimi va-
tandaşlar arasında ayrım yap-
tığı suçlamalarından arınmak 
istemiştir24.

 
Baas rejiminin Irak’ta Türkler üze-

rindeki baskıları 1979 yılında 
yerini ağır işkencelere bırak-
tı. Bunlar arasında Türkmen 
Kardaşlık Ocağı’nın uzun yıllar 
başkanlığını yapmış Emekli Al-
bay Abdullah Abdurrahman ile 
Bağdat Üniversitesi’nde öğre-
tim üyesi olan Doç. Dr. Necdet 
Kokok başta geliyordu. Ayrıca 
Abdullah Abdurrahman’ın ya-
kın çalışma arkadaşları Dr. Rıza 
Demirci ve Müteahhit Adil Şerif 
de tutuklanmışlardı25. 9 ay bo-
yunca tutuklulardan haber alı-
namadı. Tutukluların ailelerine 
son defa idam edilmeden önce 
kendileriyle görüşebilecekleri 
haberi gelmiştir. Bunlar hiçbir 
savunma ve normal yargılama 
yapılmadan Devrim Mahkeme-

23  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 235-236.
24  Erşat HÜRMÜZLÜ, a.g.e., s. 62-63.
25  Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 242-243.

sine çıkarılmışlardır. Liderlerin 
bu mahkemelerde idamlarına 
karar verilmiştir. Liderler 16 
Ocak 1980 tarihinde idam edi-
lerek Kerkük ve bütün Türkmen 
bölgelerini yasa boğmuşlardır. 
Baas rejimi Irak Devleti kurulalı 
bir ilke imza atmıştır. Türkmen-
ler arasından haksız idamlar ka-
pısını açmışlardır. Bundan son-
ra Türkmenlerle rejim arasında 
son köprüler de atılmış oluyor-
du. Türkmenler artık ne resmi 
görevlere talip olmuşlar ne de 
sivil toplum örgütlerinde veya 
derneklerde yer almışlardır. 
Baas rejimi Türk liderlere gün-
lerce insanlık dışı işkence etmiş 
ve onları suçlu göstermeye ça-
lışmışsa da bunu başaramamış-
tır. Türk toplumunun bu gözde 
ve değerli şahsiyetlerinin hak-
sız yere idam edilmeleri, Irak 
Türkleri arasında büyük tepki 
ve nefrete yol açmıştır26. Nite-
kim rejim Türklere baskı yapıl-
ması konusunda yeni uygula-
maya başvurmuştur. Bazı Türk 
bölgelerinde yeni askeri tesis-
ler kurulacağı öne sürülerek 
buradaki köyler boşaltılmış ve 
birçok Türk kasaba ve çevresin-
deki diğer köyleri boşaltılarak 
yerle bir edilmiştir. Boşaltılan 
bazı köylere Araplar yerleştiril-
di. Yüzde yüzü Türk olan Bılava 
köyü boşaltılırken bunun tam 
yanında olan Araplarla meskûn 
bulunan 30 Temmuz köyüne 
hiç dokunulmadı. Kerkük’te 
ayrıca Türkler’in yoğunluğunu 
azaltmak 600 metre genişliğin-
de otoban inşa edilecek gerek-
çesiyle 2 bin ev yıktırılmıştır. Bu 
arada Muhammediye Camii de 
yerle bir edilmiştir. Türk bölge-
si olan Tisin’de, tren inşaatının 
başlatılması için bölgenin gele-
neksel mimarisini yansıtan 50 
ev yıktırılmıştır. Yine Tisin’de 
Türklere ait bin eve el konul-
muştur. Evleri alınan aileler 
para karşılığında bile evleri-
ni geri alamamışlardır. Çünkü 

26  Erşat HÜRMÜZLÜ, a.g.e., s. 66-67.

Türkler’in Türk bölgelerinde 
taşınmaz mal edinmeleri ya-
saklanmıştır. Bunlarla beraber 
1988 yılında Baas yönetimi Mu-
sul bölgesinde yer alan en bü-
yük Türk ilçesi Telafer’de birçok 
Türk’ü idam etmiştir. İdam edi-
lenler arasında Halil İhsan TAKİ 
(maden mühendisi), Ali Asgar 
Hasan TAKİ (endüstri meslek 
lisesi öğrencisi), Mehmet Ha-
san TAKİ (lise öğrencisi), Hatice 
Muhsin Al-i VAHAP (Ev hanımı), 
Salim Hasan TAKİ (baş komiser) 
ve Adnan Muhsin Al-i VAHAP 
(endüstri meslek lisesi öğren-
cisi) adlı kişiler bulunuyordu. 
1989 yılında Bağdat yönetimi 
Musul Şebekleri üzerinde de 
ağır baskılar uygulamaya yö-
neldi. Özellikle Ortakol denilen 
bölgede yer alan Haraba, Gök-
çeli, Bazvaya ve Karatepe köy-
lerinin sakinleri sırf Türkmen 
Şebek olmalarından dolayı bo-
şaltılmıştır. Musul’a yakın Türk 
köylerinden olan Selamiye’de 
Şakuli ailesinden 6 kişi idam 
edilmiştir. Başta Aser Ahmet 
ŞAKULİ ile Abdurrazzak Ahmet 
ŞAKULİ ve diğer kardeşi idam 
edilmiştir. 26 Mart 1991 tari-
hinde, Kürt militanlarının pe-
şine düşen ordu iyice Kerkük’e 
yaklaşmıştı. Şehre düşmeye 
başlayan top mermileri yüzün-
den halk panik içinde ve bir yer-
lere kaçmak telaşındaydı. Ordu 
Kerkük’ü toplarla dövmeye 
başlamış sivil ve silahsız halkın 
üzerine geliş güzel ateş açmış-
tır. Eli silahlı Kürt militanları ise 
kenti terk etmişlerdir. Şaşkınlık 
içerisinde kalan halk Kerkük’ü 
terk ederek Kuzey’e doğru yö-
nelmeye başlamışlardır. Kente 
giren ordu burada kalan hal-
kın üzerine ateş açarak birçok 
sivili öldürmüştür. Bazı masum 
vatandaşlar da evlerine düşen 
top mermileri sonucu hayatını 
kaybetmişti. Kaçışan halkı kara-
dan takip eden ordu güçlerine 
askeri helikopterler de havadan 
destek vermiş, perişan ve bitkin 
halde olan savunmasız halkı 
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havadan ateş altında tutuyor-
du27. Tüm bunların sonucunda 
ciddi bir Türk nüfusu bölgeyi 
terk etmek zorunda kalmış, 
bunların yerine Araplar yerleş-
tirilmiş idi28. 

SONUÇ
Osmanlı sonrasında Musul ve 

Kerkük’ün koparılması bölgede 
kalan Türkler açısından çok cid-
di sıkıntılar doğurmuştur. Gü-
nümüze kadar Türkmenler sis-
tematik şekilde yok edilmeye 
çalışılmış, uluslararası arenada 
kötü göründüğü ve tepki çektiği 
zamanlarda da göçe zorlanarak 
bölge tamamen Türk varlığın-
dan temizlenmek istenmiştir. 
Nitekim tüm bunları planlayan 
batı dünyasının karşısında var-
lık göstermesi gereken anava-
tan Türkiye bu olumsuzluklara 
maalesef fiili açıdan kayıtsız 
kalmıştır. Korumasız ve adeta 
bu şeytani planların odağında 
kalan Türkler varlıklarını sür-
dürmek için çok büyük acılara 
göğüs germek zorunda bıra-
kılmışlardır.  Konunun önemi 
açısından kendi deneyimlerini 
de aktarmakta fayda görmek-
teyim. Bir Kerkük Türk’ü olarak 
28 sene sonra 2016 senesinin 
Ağustos ve Eylül aylarını böl-
geye giderek akraba ziyaretine 
ayırdım. Bölge Musul’un IŞİD 
işgali nedeni ile ciddi bir aske-
ri harekât alanına dönmüş ve 
kaos durumu hâkim idi. Son 15 
yılda Irak ABD işgali akabinde 
merkezi otorite açısından ciddi 
derecede zayıflatılmış yöneti-
me kukla kişiler çıkarılarak kay-
nakları yine sömürülmektedir. 
Ülkenin kuzeyi Kürt yönetimi-
ne, ortası mezhepsel ayrılıklar-

27 Suphi SAATÇİ, a.g.e., s. 248-266.
28 Irak içinde Türklere yapılan baskılara 

değinildiği zaman hunharca yapılan 
katliamlardan bahsetmek gerekir. Sis-
tematik kriminal cinayetler dışında 3 
büyük katliam vardır. Bunlar 12 Tem-
muz 1946 Kerkük/Gavurbağı Katliamı, 
14-16 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı 
ve 28 Mart 1991 Altunköprü Katliamı-
dır. 

dan dolayı Sünnilere ve güney 
bölgesi de İran kontrolü altın-
daki şiilere bırakılmıştır. Erbil’e 
ulaştığım zaman eski çağlar-
da olduğu gibi şehirler adeta 
gümrük kontrollerinde olduğu 
gibi birbirlerinden ayrı vazi-
yette zayıf bir merkezi otorite 
tarafından idare edilmekteydi. 
Bu ortamda Kerkük ve Erbil ci-
varında köyler de dahil olmak 
üzere birçok şehir, kasaba ve 
köyü ziyaret ederek oradaki 
Türkmenler, Araplar ve Kürtler 
ile fikir alışverişinde bulundum. 
Maalesef gözlemlediğim kadarı 
ile günümüzde halk ciddi dere-
cede iç içe geçmiş durumda bu-
lunmakta. Türkmenlerin ciddi 
bir çoğunluğu artık Türkiye’nin 
bölgede varlığını hissetme-
mekle beraber ileri dönemde 
herhangi bir varlık gösterece-
ğine dahi inanmamakta. Nite-
kim bunun temel nedenlerin-
den bir tanesi de 2003 yılında 
TBMM’den geçmeyen tezkere-
dir. Bölgede ciddi çalışmalarda 
ve hazırlıklarda bulunan TSK 
maalesef tezkere geçmediği 
zaman bölgedeki varlığını bı-
rakmış ve hakimiyet bölgesel 
Kürt yönetimi tarafından ele 
alınmıştır. Bölge halkı Kosova 
modelinde olduğu üzere ciddi 
hazırlıklar ile Türk ordusunun 
gelmesini beklemekte iken gü-
nümüzde 14 yıl öncesinin hayal 
kırıklığının izlerini taşımaktadır. 
Bölgede Türkiye olarak acilen 
bir varlık gösterilmediği tak-
dirde şu an az sayıda kalan ve 
direnen Türk nüfusu yerini ma-
alesef Kürt ve Arap nüfusuna 
bırakmak zorunda kalacaktır. 
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Bilendi kılıçlar kişnedi atlar
Çalındı cenk marşı meydan Türkündür 
Yenildi ordular aşıldı hatlar 
Dalgalandı bayrak devran Türkündür

Her cenkte başı dik yücelen biziz 
Saltanat deviren taç alan biziz 
Ondan haraç bundan baç alan biziz 
Emir elimizde ferman Türkündür  

Her dem ön sırada yerimiz bizim 
Bine karşı koyar birimiz bizim 
Dik ölür diz çökmez çerimiz bizim 
Yiğitlik arması nişan Türkündür 

Alınmayan kalelere göz koyduk 
Üç kıtâda çağlar boyu iz koyduk 
Harpte zafer barış demi söz koyduk 
Edep erkân Türkün irfan Türkündür  

Soyumuz bellidir dinimiz belli 
Mukaddes gazada yönümüz belli 
Doğuda batıda ünümüz belli 
Bu şöhret Türkündür bu şan Türkündür 

Cihan tanır Türk milleti uludur
Alplığımız hep tarihler doludur 
Allah ulu peygamberde kuludur 
İslamlığa dâvet ilan Türkündür 

Şehitler leşidir seddimiz bizim 
Akına iki kat reddimiz bizim 
Viyana kapısı heddimiz bizim 
Hazer tuna kafkas balkan Türkündür  

Merttir milletimin yaşlısı genci 
Oğuzdan cengizden mirastır hıncı 
Mert uluslar söylenirken birinci 
Bu ölmez yadigâr unvan Türkündür  

Savaşlarda köpüren biz kızan biz 
Düşman leşkerinin safın bozan biz 
Zaferi bayrağa kanda yazan biz 
Anadolu bizim turan bizimdir 

Türküstanla anadolu arası 
Bozkurtların yatağıdır burası 
Seferbirlik tarihin yüzkarası 
Yazık zarer türkün ziyan Türkündür 

Yaşandı çelilmez gurbet sırada 
Kara günler geçti gamde çilede 
Birde baş kaldırdık Çanakkale’de  
Yeniden yazılan destan Türkündür  

Eğlendik sarayda kırnak peride 
Ufağa göz yumduk gitti iri de  
Onlar ilerledi kaldık geride 
Altın çağdan arta kalan Türkündür 

Didildik aç kurtlar payına düştü 
Atık alper elboş mayına düştü  
Vatan ağlar millet vayına düştü 
Bölünmüş basılmış vatan Türkündür 

Param parça millet elbir hal yoktur 
Şiveler değişik ortak dil yoktur  
Türkmanlar dardadır destek el yoktur 
Sade dil ucunda Türkman Türkündür 

Uygurlara soykırımı orada 
Karabağ’da hançer saplı yarada 
Erbil gitti şimdi Kerkük sırada
Giden hak dökülen alkan Türkündür 

Alplik burcu uç bucağı vatanın 
Kalbi güm güm atar yerde yatanın  
Unutuldu yadı ünlü atanın 
Yazık bu bigane zaman Türkündür 

Kahraman Milletim

Rıza ÇOLAKOĞLU

Kalk ayağa ey Kerkük  
Düşmüşsün düşmanın pençesine  
Aman diler olmuşsun  
Silkin gel kendine  
Çare ol milletine  
Kalk ayağa diyorum  
Kalk ayağa ey Kerkük  
At boynundan şu ipi   
Çocuklara salıncak çok  

Oturma betonlarda sana yatacak yer 
mi yok?  
Kalk ayağa diyorum  
Duymasın bilmem niye  
Kurtul şu zilletten  
Boyun eğme şerefsize  
Kurtlar sofrası bol olmuş  
Ah Kerkük vay haline

Kalk Ayağa 

Meryem VİCDAN
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ESİN

Bugün Irak’ta Türkmen toplumu-
nun dimdik ayakta durması-
nın üzerinde, kültür alanında 
yapılan matbuatın küçümsen-
meyecek kadar büyük bir payı 
vardır. Son yüzyılda Irak’ta 
ve yurtdışında özellikle Türk-
menler için anavatan sayılan 
Türkiye’de kitap neşriyatı ile 
birlikte süreli yayın olarak 
Türkmenlere hitap eden bir-
çok gazete ve dergi yayımlan-
mıştır. Ne var ki Irak’ta süreli 
yayınların bir iki tanesi dışın-
da, ülkede rejimin değişmesi, 
komşu ülkelerle girilen savaş-
lar ve ondan meydana gelen 
istikrarsızlık ile ekonomik sar-
sıntılar, ayrıca Irak’ta Türkmen 
toplumunun varlığına taham-
mülsüzlük yüzünden hayatına 
son verilen bu süreli yayınların 
ömürleri kısa olmuştur. Birinci 
Körfez Savaşı (1991)’nın ar-
dından Irak’ın kuzeyinde 36 
paralelin üstünde güvenlik 
bölgesi (Tampon Bölgesi)’nin 
oluşturulması ile diğer etnik-
lerin Bağdat yönetimine karşı 
muhalif olan gruplar gibi Türk-
menler için de yeni bir döne-
min başlangıcı olmuştur.1 

Bölgede Türkmenlerin dünya-
ya seslerini duyurmak için 
Erbil’de Doğuş, Türkmeneli, 
Türkmen, Bağımsız, Gökbörü, 
Yeni Kuşak, Fuzuli, Birlik Yolu, 

1 Bu konu ile ilgili bkz.: Suphi Saatçi, Ta-
rihten Günümüze Irak Türkmenleri, 4. 
baskı, Ötüken Neşriyat, 2017, s. 234-
244.

Doğru Düşünce, Çiçek, Sanat 
Dünyası, Biz Kadınlar, Atabeg, 
vs. adında 20’ye yakın periyo-
dik neşriyat yapılmıştır. Ancak, 
önceleri Erbil’de çıkan, günü-
müzde Kerkük’te haftalık ga-
zete olarak yayınını sürdüren 
Türkmeneli gazetesi dışında o 
dönemin matbuatından hiçbi-

ri yayınına devam edememiş-
tir.  

Aynı dönemde yani doksanlı yılla-
rın ortasında süreli yayın ola-
rak edebi konuları içeren Esin 
adına bir bülten yayınlanmış-
tır. Esin, yayın hayatını kısa ve 
muhtevası zengin olmasa da 

Nâzım TERZİOĞLU
nazimterzioglu@gmail.com
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son yıllarında Türkmen Basın 
Tarihi ile ilgili yapılan araş-
tırmalarına yer almayışı2 ve 
Türkmen basınında hatta Irak 
basınının genelinde süreli ya-
yınlar arasında bülten türünün 
yaygın olmayışından dolayı 
burada kısa da olsa Esin’in ta-
nıtılmasında fayda vardır.

    
Erbil’de Türkmeneli Edebiyatçılar 

Birliği tarafından aylık bülteni 
olarak çıkan Esin’in ilk sayısı 
(0 sayı) Mayıs 1996 tarihin-
de yayın hayatına başlamıştır. 
Irak’taki Türkmenlerin diğer 
süreli yayınları gibi iki dille 
(Türkçe ve Arapça) yayın ya-
pan Esin’in 30 X 22 cm ebatlı, 
sekiz sayfadan oluşmaktadır. 
Genelde ilk sayfasında Türk-
meneli Edebiyatçılar Birliği’nin 
yapılan faaliyetlerinin haber-
leri, ileride yapılacak etkinlik-
lerin duyurulması ve Türkmen 
edebiyatçıların ilgili bilgiler 
yer almaktadır. Orta sayfaları 
genelde dil-folklor araştırma-
ları, röportajlar, eski ve çağdaş 
edebiyatçıların hayatından ke-
sitler ve eserlerinden örnekler, 
yeni yazılan şiirler, ayrıca Irak 
Türkmenlerin vazgeçilmezi 
anonim hoyratlarla edebiyat-
çıların yeni dizdiği hoyrat ve 
dörtlükleri ihtiva etmektedir. 
Arapça bölümünde ise ağırlıklı 
olarak kuruluşun haberleri, o 
dönem Erbil’deki yerel Türk-
meneli televizyon ve radyo-
sunun (TRET) yayımlanan bazı 
programlarının duyurulması 
ve tarihî konulara ayrılmıştır.  

Başta düzenli bir şekilde yayınına 

2 Mesela bu konuyla ilgili aşağıdaki 
künyeleri verilen eserlerin -ilk ikisi 
tez olarak hazırlanmış olduğu halde- 
hiçbirinde Esin’den söz edilmemiştir. 
Şemsettin Küzeci, Irak Basın Tarihi 
(1869-2009), Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Yay. 2009; Nusret Merdan, 
İki Yüzyıl Sürecinde Irak Türkmen 
Basını (1911-2006)”, Kerkük Vakfı 
yay., 2010 (Arapça) ve Felah Yazaroğ-
lu, Irak’ta Türkmen Basını Rehberi, 
1.baskı, Kerkük, 2015 (Arapça). 

devam eden Esin, 31 Ağustos 
1996 tarihinde meydana gelen 
kanlı olay yüzünden olmalı ki 
beşinci sayısı ancak 1997 yılı-
nın şubat ayında yayımlanabil-
miştir.3  

Bültende sürekli yazanlar arasın-
da en çok göze çarpan isim-
ler: Nesrin Erbil, Ömer Ağbaş, 
Adnan Kasapoğlu, Mahmut 
Kasapoğlu, Yunus Hattat, Hü-
sam Hasret, Esat Erbil, Diyar 
Erbil, Şemsettin Erbilli, Ab-
dussamet Saracoğlu, Yılmaz 
Hancıoğlu’dur. Genç Kalemler 
köşesinde ise en fazla Riyaz 

3 31 Ağustos 1996 olayı için bkz.: Suphi 
Saatçi, a.g.e., s. 246-247.

Demirci, Dilaver Bezirgân, Mu-
rat Yaşar Mışko, Yaşar Altıpar-
mak, Yunus Tütüncü ve Diler 
Kasapoğlu’nun imzaları görül-
mektedir. 

Daha önce çıkıp da kısa bir süre 
sonra yayınına son verilen 
Türkmenlerin birçok süreli ya-
yını gibi Esin’in de kaderi farklı 
olmamıştır. Esin, Ağustos 1997 
tarihinde son çıkan 9. sayısı 
yani toplam 10 sayıyla yayın 
dünyasına veda etmiştir.

* Not: Esin’in bütün saylarını 
Kerkük Vakfı arşivine kazandı-
ran değerli hemşehrim Diyar 
Erbil’e bu vesileyle buradan te-
şekkür etmeyi borç bilirim.   
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Bilinmeyen Bir Yûsuf  u Züleyha
“El Yazması’’

Çoban ULUHAN (Beşirli)*

Çağımızın edebiyatları arasında, 
en uzun ömürlü olanlarından 
biri de kuşkusuz Türkmen 
edebiyatıdır. Eski devirlerden, 
nesilden nesile geçen halk 
edebiyatına ait malzemelerin 
bakır bir durumu ile elimize 
geçmemesine rağmen, ede-
biyat tarihi yazanlarımız, ede-
biyatımızın başlangıcını tes-
pit edememişlerdir. Edebiyat 
tarihimizin başlangıç noktası 
kuşkusuz Irak’ta Türkmenlerin 
yerleşme tarihiyle başlar. Daha 
önceki edebiyatımız ise, genel 
Türk edebiyatı tarihi çerçeve-
sinde mütalaa etmek gerek-
mektedir.

Irak Türkmenlerinin edebi dili, bu 
sahalar Osmanlı İmparatorlu-
ğu egemenliği altına girince-
ye kadar Azeri şivesi idi. Daha 
sonra, konuşma dili Azeri şivesi 
grubuna girmekle beraber, bu-
ralarda yetişen şairler siyasal 
merkezlerin maddi ve manevi 
alımlıkları etkisiyle temelinden 
Azeri şivesinden pek az ayrımı 
olan Osmanlı edebi lehçesi-
ni kullanmaya başlamışlardır. 
XIV. Yüz yıldan itibaren Irak’ta 
yetişmiş bazı Türkmen şairle-
rinin, yalnız kendi sahalarında 
ün kazandıklarını görüyoruz. 

Türkmenler, üz yıllar boyunca 
çok değerli şairler ve bilginler 
yetişmiştir. Toplumumuzun 
yetiştirdiği yüzlerce şairlerin 

eserleri elimize geçmemiştir. 
Zamanlarında basılmamış, 
yazma halinde kalmış eserleri, 
edebiyat değeri bilmeyen kişi-
lerin eline geçerek toz toprak 
altında yok olmaya mahkum 
edilmiştir (Çoban: 1986, s. 
5-11).

Bağdat’ta bulunan Müze Kütüp-
hanesi, Irak Bilim Kurumu Kü-
tüphanesi ve özel kitaplıklar-
da yer almış yazmalar dikkatli 
incelemelerden geçirildikçe, 
yer yer daha edebiyat tarihine 
mal edilmemiş bazı şahsiyet ve 
eserlerin varlığı ortaya konula-
bilecektir. İşte bunlardan biri 
de şairlerimiz şairimiz Meh-
met Nevrûzî’dir. Şairin Yûsuf u 
Züleyha mesnevisi incelendi-
ğinde şairin şiir söyleme gücü 
ve edebî kişiliği bakımından 
üstün seviyede bir sanatkar 
olduğu gözümüzden kaçma-
maktır.

Kur’anda ‘’Ahsen-ül-kasas’’ hi-
kayelerin en güzeli olarak 
vasıflandırılan Yûsuf kıssası, 
İslamiyet’in ilk çağlarından 
dinî şekliyle okunmağa ve 
hatta aşk macerası olmak ba-
kımından da yazılmağa baş-
lanmıştır. Fakat konunun dinî 
olması ve ayni zamanda da 
bir peygamberin hayatını an-
latması dolayısıyla vakanın 
esasında bir değişiklik ve ye-
nilik yapılmasına imkan yoktur 
(Dehri Dilçin:1946, s.8).

Doğu edebiyatında pek yayılmış 
ve tanınmış belli başlı hikaye-
lerden olan Yûsuf u Züleyha 
hikayesinin konusu köken iti-
barıyla Kur’an’dan alınmıştır. 
Bunu Kur’an’da (Sûre-i Yûsuf, 
XII. Sûre, III. Ayet), Hazter-i 
Muhammet, bizzat vakaaların 
veya hikâyelerin en güzeli diye 
adlandırmiştir.

  
Hudâ bu kıssaya aksen dimişdür
Beyânur  âyeti Kur’ân dimişdür (2a)

خدا بو قّصيه احسن ديمشدر
حدك بيل كس سوزك والّه اعلم

İnsanlığın ortak romanı olan bu 
konu yüz yıllar boyunca, do-
ğulu ve batılı sanatkârlarına 
ilham kaynağı olmuştur. Kutsal 
kitaplarda geniş bir yer almış 
bulunması hikâyenin popüler-
leşmesinde ve üstün bir değer 
kazanmasında çok önemli bir 
rol oynamıştır. Her ne kadar 
İslamî, İbranî ve Hiristiyan ana-
nelerindeki ayrı düşüncelere 
göre işlemiş olmakla beraber, 
hikâyenin ana hatları aynıdır 
(Halide Duru: 1954, s. 105). 

Türk edebiyatında Yûsuf u Zülayhâ 
hikâyesi yazan şairlerin sayısı-
nı belirtmek gerekirse, değişik 
edebiyat tarihi kitapları tara-
narak ‘’33’’ airin bu konuyu 
yazdığı tespit edilmiştir.

Yûsuf u ZüleyhA hikâyesi yazan 
şairler:

1. Şeyyad Hamza ‘’XIII. Yüzyıl’’*   Prof. Dr.
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2. Haliloğlu Ali, ‘’XIV. Yüzyıl’’
3. Süle Fakih ‘’XIV. Yüzyıl’’
4. Erzurumlu Darır ‘’XIV. Yüzyıl’’
5. Ahmadî ‘’Ö. H. 815- M. 1412’’
6. Şeyoğlu Mustafa ‘’XV. Yüzyıl’’
7. Kırımlı Abdülmecid ‘’XV. Yüz-

yıl’’
8. Dür Big ‘’ XV. Yüzyıl’’
9. Hamdullah Hamdi ‘’Ö. H. 

914- M. 1508’’
10. Hatai ‘’ XV. Yüzyıl, Şah İsmil 

değil’’
11. Çakeri Sinan ‘’ XV. Yüzyıl’’
12. Biheşti Ahmet Sinan ‘’ XV. 

Yüzyıl’’
13. Kemal Paşaoğlu ‘’ Ö. H. 1940- 

M. 1533’’
14. Hamidi ‘’ eserini H.922- M. 

1516 Belh şehrinde Çağatay-
ca yazmıştır’’

15. Bursalı Celili ‘’XVI. Yüzyıl’’
16. Likai ‘’ XVI. Yüzyıl’’
17. Nimetullah ‘’ XVI. Yüzyıl’’
18. Taşlıcalı Yahya ‘’Ö. H. 990- M. 

1582’’
19. Halife ‘’Ö. H. 980- M. 1572
20. Karamanlı Kâmı Mehmet ‘’Ö. 

H. 952- M. 1545’’
21. Ziyaî Yûsuf Çelebi ‘’ Ö. H. 

950- M. 1543’’
22. Şikâri . Ö. H. 992- M. 1584’’
23. Manastırlı Kadı Sinan ‘’ XVI. 

Yüzyıl’’
24. Akşehiri Gubarı Abdurrah-

man ‘’Ö. H. 1017- M. 1566’’
25. Bursalı Havı Mustafa ‘’Ö. H. 

1122- M. 1710’’
26. Bağdatlı Zihni Abdüldelil ‘’ Ö. 

H. 1023- M. 1614’’
27. Rifat Abdülhay ‘’Ö. H. 1080- 

M. 1669’’
28. Havi Abdurrahman ‘’Ö. H. 

1122- M. 1710’’
29. Körülüzâde Es’ad Paşa ‘’Ö. H. 

1139- M. 1726’’
30. Ahmet Mürşidi ‘’ Ö. H. 1174- 

M. 1760’’
31. Molla Hasan ‘’XVIII. Yüzyıl, 

eseri H. 1175- M. 1761’de 
yazmıştır’’

32. Süleyman Tevfik Bey ‘’ XIX. 
Yüzyıl’’

33. Mehmet İzzet Paşa ‘’Ö. H. 
1330-M. 1911 ( Agah Sırrı Le-
vent: 1974, s. 128- 1309)

34. Irak’ta bulunan Yûsuf u 

Züleyhâ nüshasını bunlara 
eklersek, bu sayının 34’de 
yükseldiğini sevinçle söyleye-
bilirim.

35. Türkmen Şairi Mehmet 
Nevrûzî ‘’ Ö. H. 1210- M. 
1795’’

36. Mehmet Bin Ahmet Bin 
Zeyd El- Tusi’nin ‘’Sünen’il-
Cevami’il-Besatin’ adlı Fars-
ça eserini ‘’Yûsuf u Züleyhâ’’ 
adıyla H. 1263 yılındaTürkçe-
ye çevirmiştir. (Bağdat Müze 
Kütüphanesi). 

ESERİN ÖZELLİKLERİ:
Bu nüsha Beşir köyünde Molla 

Yasin’ ‘’Mahir’’ nin özel kütüp-
hanesinde bulunan nüshadır. 
Şu anda bu nüsha benim özel 
kitaplığımda bulunmaktadır. 
Bu nüshanın baş ve son beyti 
şöyledir:  

Baş: İlâhî gonca-i ümîdüm açgil
Bu tîre-i kalbüme lutf-ile saçgil

اللهى غنجهء اوميدم اچكل
بو تيره قلبمه لطفيله صاچكل

Son: Şöyle kıldı râh-ı ‘ışk içre cedel
Kılmasun kimse dahi ana bedel

شوله قيلدى راه عشق جدل
قيلمسون كيمسه دخى اكا بدل

  
Müstensih: Molla Muhammed 

Ahmethanoğlu, Molla Ysin’nin 
dedesidir.

İstinsah Tarihi: Zi’l-ka’de H. 1295. 
M. 1878 Yevmi’l- hamis 
vaktü’z-zühür, Rumi 1294 Tiş-
rin sani.

Cildi: Kahve reklibeze kaplanmış 
kartondan yapılmış, arkası ve 
kenarları açık kahverengi me-
şin üstü kağıt kaplı bir çilt için-
de 179 varak, çok okunmaktan 
cildin kenarları yıpranmış bir 
durumdadır. 

Eb’adı: 18x 24, yazı alanı ise 11 x 
20 cm. Satır sayısı ise 19 ile 24 
arasında değişmektedir.

Yazısı: Okunaklı nasihtir.
Kağıdı ise, kalın, parlak sarımt-

rak âhârlıdır. Konu başlıkları, 
âyetler ve üç beyit 154, 159, 
160 kırmızı mürekkeple yazıl-
mıştır.Elimizde bulunan nüsha 
‘’7670’’ beyitten oluşmaktadır. 
Ayrıca yeri geldikçe eser içinde 
Züleyhâ bazen de Hz. Yûsuf, 
Yûsuf’un hemşiresi, Hz. Ya’kup 
ve üstâd dillerinden ara söz-
ler yapılmıştır. Bu ara sözlerin 
10’u Züleyhâ’ya, 2’si Hz. Yûsuf, 
4’ü Hz. Ya’kûp, 1’i Yûsuf’un 
hemşiresi, 2’si üstâd dilinden 
söylenmiştir. Ara sözlerde veri-
len 22 mürabbain aslının gazel 
şeklinde olduğunu tahmin et-
mekteyim.Müstensih tarafın-
dan gazel beyitlerinin kafiye-
lerine göre iki mısra eklnerek 
bu gazeller mürabba’ şekline 
çevrilmiştir.

Nevrûzî’nin Hayatı ‘’Ö. H. 1250- 
M. 1795’’

Nevrûzî’nin hayatı hakkında bilgi-
lerimiz çok azdır. Nevrûzî’den 
ilk haber veren Araştımacı 
Avukat Ata terzibaşı’dır (A. Ter-
zibaşı: Kerkük Gazetesi, 1954).

Türkmen edebiyatı ile ilgi bütün 
eserleri araştırmama rağmen, 
şairin ismine rastlayamadık. 
Yalnız Ata Terzibaşı’nın, Kerkük 
şairleri adlı eserinde şairin ha-
yatı hakkında kısa bilgi verilmiş-
tir (A. Terzibaşı: 1988, s. 61).

1973 tarihinde Nevrûzî’nin hayatı 
hakkında Mulla Yasin ‘’Mahir’’ 
Beşirli’den edindiğim bilgiler-
le Terzibaşı’nın Kerkük şairleri 
edebiyat tarihi adlı eserinde 
vermiş olduğu bilgiler aynıdır. 
Buna dayanarak şairin hayatı 
hakkında verilen bilgiler halk 
rivayetlerinden ibaret olduğu-
nu söyleyebiliriz. 

Kerkük Kalesinin güneydoğosna 
düşen meşhur ‘’Piryadı’’ ma-
hallesinde dünyaya gelmiştir. 
Nevrûz Ağa adında bir kişinin 
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oğludur. Şair, babasının adını 
bazen adıyla birlikte mahlas 
olarak kullanmıştır. Bununla 
birlikte şairin bazen ’’Meh-
met bin Hayyat’’  mahlasını 
kullandığını da görmekteyiz. 
Nevrûzî’nin babasının mesleği 
terzilik olduğu bu mahlasından 
anlaşılmaktadır. Terzi anlamı-
na gelen ‘’hayyat’’ soy adını da 
kullanmıştır. Kerkük’te meslek 
adının soy ad olarak kullanıl-
ması yaygındır. Yalnız elimizde 
bulunan nüshada ‘’hayyat’’ 
kelimesine rastlamadık. Kendi 
adı olan Mehmet ise manzu-
melerinde sık sık tekralanmak-
tadır ( A. Tezibaşı: 1988, s.61)

Bu güftârı Muhammed hatmı kıl 
hem

Haddın bil kes sözün V’Allahı a’lem 
( 2 a, 37)

بو كفتارى محمد ختم قيل هم
حدك بيل كس سوزك     وللّا  اعلم

Muhammed koy bu bahs-ı Yûsuf’ı 
sen

Züleyhâ vasfını sen eyle rûşen (5 
a, 157)

محمد قوى بو بحثى يوسفى سن
زليخا وصفنى سن ايله    روشن

Şayı’ itdün iy Muhammed Züleyhâ 
sırrın ‘aleme

Hayf kim küstâh olup yüzde 
hicâbum kalmadı (11 a, 364)

شايع ايتك اى محمد زليخا سّرك عالمه
حيف كيم كستا خ اولوڀ

 Bu dem güftâre gel sen iy Mu-
hammed

Olarun terk kıl vasfında sohbet   
(15 a, 517)

بو دم كفتاره كل سن اى محمد
اولرك ترك قيل وصفنده  صحبت

Vakt olur mı Muhammed yüzümi 
‘aşık sıfat

Sürseydüm hâk-i pây-ı şâh-ı 
Ken’an-ı Mısr’a ben ( 19 b, 702)

يوزيمى  محمد  اى  اولورمى  وقت 
عاشق صفت                 

كنعان  شاه  پاى  خاك  ايدم  سورسه 
مصره بن

Giçdi ‘ömrün mihnetle iy Muham-
med kandasın

Olmadun kâmiller içre ehl-i irfân 
hayf hayf (21 b, 780)

محمد  اى  ايله  غفلت  عمرن  گيچدى 
قنده سن

عرفان  اهل  ايچره  كامللر  اولمدن 
حيف حيف

Şair, bazen Nevrûzî adını da Meh-
met ile birlikte mahlas olarak 
kullanmıştır.

Yeter cevr eyle iy gerdûn-i laib 
dehr-i fânîde

Ki beş gün sana mihmandür İbn-i 
Nevûzî  (46a, 1850)

يتر جور ايله اى گردون العب دهر 
فانيده

ابن  حمد  مهماندر  سكا  گون  بش  كه 
نوروزى

Ayrıca müstensih ‘’molla Mah-
mut’’ tarafından da 2a’nın ha-
şiyesinde babasının ismini de 
zikretmiştir.

  
Ey kâtib bu vasf u avsafını itmiş 

ibn-i Nevrûzî
Berü gel sen de inşâ it galet olmıya 

sözi   (2 a)
ايا كاتب بو وصف اوصافينى ايتمش 

ابن توروزى
برو گل سنده انشا ايت غلط اولميه بو 

وزى   
      

İşidüp dinleyen rahmet okıya zikri 
olan yerde

Ola mağfur ide Yezdan seni hem 
ibn-i Nevrûzî (2 a)

ذكر  اوقيه  رحمت  ديكليان  اشيدوپ 
اوالن يرده

ابن  هم  سنى  يزدان  ايده  مغفور  اوله 
نوروزى

EDEBÎ KİŞİLİĞİ:
Nevrûzî’nin bugün bulabildiğimiz 

tek eseri Yûsuf u Züleyhâ’sıdır. 
Şairi bu manzum eseri, bu 

alanda yazılmış ve görebildi-
ğimiz öteki eserden en bü-
yüğü ve konu itabariyle de 
kusursuz ve eksik olanı sayılır. 
İki cilt halinde meydana ge-
tirildiği anlaşılan bu eser, ilk 
yarısı ‘’mefâ’îlün, mefâ’îlün,  
fe’ûlün’’ vezniyle ikinci yarısı 
da ‘’fâ’ilâtün, fâ’ilâtün, fâ’ilün’’ 
vezniyle yazılmıştır. Bu bakım-
dan mesnevi tarzında yazılmış 
öteki eserlerden ayrı bir gö-
rünüşü vardır (A. Terzibaşı: s. 
62-63).

Şairin mesnevisi, uzun kış gece-
leri, köy odalarında okunan 
ve zevkle dinlenilen eserler 
arasında yer alırdı. Türkmen 
arasıda aşırı istekle aranan bu 
eserin birçok yazma nüshala-
rına özel kitaplıklarda rastlan-
maktadır. Eskiden bazı kitapçı-
lar, bunu gecelik olarak ücretle 
okumaya verirlerdi. Eserin faz-
la okunduğunu ve halk tarafın-
dan ço sevildiğini gösterir.

Molla Yasin Beşirli’nin kitaplığında 
bulunan nüshanın diğer Türk-
men köy ve kasabalarından 
gelerek götürüldüğüne bizzat 
tanık olmuştum. Bu eserin 
şimdi bile bazı köylerde zevkle 
okunduğunu görmekteyiz. 

Nevrûzî’nin Yûsuf u Züleyhâ mes-
nevisi, hem içerdiği hem de 
dili sayesinde bir zümrenin 
değil, milletin malı olmuştur. 
Bu konuda yazılan eserlerin 
ancak, Nevrûzî’nin eseriyle ilk 
defâ mükemmel saylabilecek 
Kur’ân ve tefsirlere dayanan 
bir örneğe kavuşmuş olduğu-
nu söyleyebiliriz. Eserin edebî 
değeri, Nevrûzî’den önce bu 
konuda yazılan eserlerden 
daha üstündür.

Esrin dili ise çok sade ve akıcı-
dır. Kelimeleri yerli yerinde 
kullanmakta üstün bir başarı 
göstermiştir. Her ne kadar Eski 
Türkiye Türkçesinin etkisinde 
kalmışsa da dili koyu Osman-
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lıca olmuyup sade ve akıcı bir 
anlatıma sahiptir. Üslûbu ise, 
kendi sadeliği içinde süslü, 
kendi tabiliği içinde orijinal 
ve kendi özentisizliği içinde 
eksiksizdir. O, eserini okuyu-
cuya bıraktığı izlemine göre, 
son derece kolay, rahat ve 
özentisiz yazmış gibidir. Aydın 
zümrelerden köylülere kadar 
herkes eseri kolayca anlıyor 
ve olaylarla kolaylıkla kaynaşı-
yordur. Bu eser, geniş kitleler 
tarafından okunmuş, sevilmiş, 
aranmış, elden ele ve köyden 
köye dolaştırılmıştır.

Nevrûzî, klasik Türkmen edebi-
yatının sanat anlayışı içinde 
başarılı bir şairdir. Orijinal bu-
luşları, hayal inceliği, üslûp gü-
zelliği ve konuları sıralaması ile 
ilk plandaki çağdaşları arasına 
girmeye hak kazanmıştır. Türk-
men şairleri arasında seçkin 
bir yer tutan Nevrûzî, hayalının 
parlaklığı, duygusunun inceli-
ği, büyük bir şair oluşu, sürekli 
çoşguluğu eserine başka hava 
vermiştir. 

Aşk sahnelerini ince anlatışlar ve 
renkli benzetmelerle en güzel 
biçimde terennüm etmiştir. 
Edebiyatımızda bir örneği yok-
tur, diyebilirim. Kendisine özgü 
bir lirizm içinde aşıkâne bir şe-
kilde dile getirdiği duygu, acı 
ve yanıp yakınmalarla psikolo-
jik ve his bakımından Fuzûlî’ye 
yaklaşır diyebiliriz.

Nevrûzî, kendi dönemi içinde dup-
duru sayılabilecek konuşma 
dili ile paralel giden akıcı bir dil 
kullanmıştır. Yerli ifadeleri kul-
lanışında çok başarılı olmuştur. 
Esrinde kullanılan dil, yaşadığı 
döneme göre oldukça sade ve 
temiz sayılır. Ateşli sözleri ile 
okuyucular üzerinde büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Onun di-
lindeki sadelik, duruluk ve canlı-
lık elbette hem sanat anlayışın-
dan hem de yaşama ve yetişme 
şartlarından ileri gelmiştir.

Nevrûzî’nin eserindeki aşk sah-
neleri tasavvufî aşkın etkisi 
altındadır. Esrini İlâhî bir aşkla 
meydana gittiğini dizelerin-
de açıkça görmekteyiz. Aşkı, 
tasavvufî bir anlamla çok iç-
ten, canlı, özel bir davranış ile 
dile getirmiştir. 

Nevrûzî, esrinde Kur’ân’dan 
ayetler alarak bunları ince 
bir hayal gücü ile işlemiştir. 
Ayetleri, aşıkâne ve özendirici 
bir şekilde açıklayarak eseri-
ne dinî, tasavvufî bir nitelik 
kazandırmada çok başarılı 
olmuştur. Şair, eserinin ko-
nusunu Kur’ân’daki şekli ile 
almakla beraber, tefsir kitap-
larında, özellikle ‘’Keşşaf’’ ve 
başka tefsir kitaplarında da 
ileri sürülen düşüncelerden 
yararlanmıştır.

Bu resme didiler ol ehll-i tefsîr
Çu Yûsuf taşra çıkdı hali tağyîr (67 

b, 2741)
بو رسمه ديدىلر اول اهل تفسير

چو  يوسف طشره چقدى حالى تغير

Hem rivâyet eylemiş Keşşâf yakîn
Bir karâra ağladı dört yıl hazîn (94 

a, 3913)
هم روايت ايلمش كّشف يقين

بر قراره اغالدى دورت ايل  حزين

Hem dahi Keşşâf dimiş on il 
tamâm

Habs-i zindan oldı vel’hasıl kelâm    
(103 b, 4327)

هم دخى كّشف ديمش اون ايل تمام
حبش زندان اولدى والحاصل كالم

Söylemiş Keşşâf tâ dört bin kadar
Alim ü hakîm (ü) müneccim cem’ 

ider ( 104 a, 4355)
سويلمش كّشاف تا دورت بنك قدر

عالم حاكم منّجم جمع ايدر

İbn-i Abbas’tan rivâyetdür meger
Dahi Keşşâf eylemiş andan haber  

(110 a, 4580)
ابن عباسدن روايتدر مكر

دخى كّشاف ايلمش  اندن خبر 
 

Nevrûzî, esrini meydana getirir-
ken Kur’ân ve tefsir kitapların-
dan başka daha önce yazılan 
eserlerden de yararlanmıştır. 
Nevrûzî de diğer Türk şairleri 
gibi, eserlerinden yararlandığı 
ve esrini onların düşüncele-
riyle zenginleştirdiği kişilere, 
eserlere mesnevisinde yer 
vermiştir.

Rivâyet kıldı ‘’ Câmi’’ rahmetü’llah
Kim ol hatunlarun ikisi çün mâh 

(74 a, 3047).
روايت قيلدى جامى رحمت هللا

كيم اول خاتونلرين ايكسى چون ماه

Şair, o günün geleneğine göre iyi 
öğrenim görmüş olduğu ese-
rinden anlaşılmaktadır. Arap-
ça ve Farsça da hakim olduğu 
görülmektedir. Ayrıca dilin ve 
dinin bütün ilim dallarına ha-
kim olduğunu dizelerinden 
anlamaktayız. Çeşitli tarih, 
hadis ve tefsir kitaplarını ince-
lediğini ilim aleminin birleştiği 
Fuzûlî’den sonra, Muhammed 
Nevrûzî’nin Türkmenler ara-
sında özel bir yeri vardır. Büyük 
bir aşk hikâyesi olan bu önemli 
eser, gösterdiği özellikler bakı-
mından Türk dili ve edebiyatı 
için küçüklenmeyecek bir de-
ğer taşımaktadır. Müstensih 
(Molla Mahmut), kâtib bazen 
de yazıcı kelimelerini kulla-
narak, kendi yazdığı beyitleri 
sık sık bölümlerin sonuna ek-
lemiştir. Bu eklenen beyitler, 
du’a ve öğüt niteliğindedir. 

Eyâ kâtib bu hâle eylegil derk
Bu fâni dehr-i devrândan elün çek 

(26 a)
ايا كاتب بو حاله ايله كل درك
بو فانى دهر دوراندن الك چك

èAmel vir yarar  sana  kullarına?
Yazıcı tâ  ire vasl-ı na’îme

عمل وير سكا يرار قوللريكه
يازيى تا ايره وصل نعيمه
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Dilersüz ‘afv ola taksîr-i tâ’at
Habib-i Halıka virün salavat (53 b)

ديلرسز عفو اوله تقصير طاعت
حبيبى خالقه ويرك صلوات

Eyâ kâtib dahi sen kılma taksîr
Bu mevzûn dürleri gel eyle tahrîr 

(59 b)
ايا كاتب دخى سن قيلمه تقصير

بو موزون درلرى گل ايله تحرير

Hem dahi bu kâtibi sen yâ İlâh
Ehl-i Beytten rûz-i mahşer itme 

cûda
هم دخى بو كاتبى  سن يا اياله

اهل بيتدن روز محشر ايمه جدا

Hem dahi ustad ile ahbâbumı
Peşt ü bân ol fazl eyle sen yâ ganî 

(110 b)
هم دخى استاد ايله احبابمى

پشت  بان اول فضل ايله سن يا غنى               

Yâ İlâhi nur-i pâk-i hatm-i mürsel 
Mustafa

Kâtibe sen rûz-i mahşer vir necât 
kılma cefâ (122 b

يا ايالهى نور پاكى ختم مرسل مص
طفى                            

نجات  وير  محشر  روز  سن  كاتبه 
قيلمه جفا                            

Rahm-i Yûsuf hürmeti yâ Rebbenâ
Nûr-i rahmetünle bizi eyle ginâ
  يوسف حرمتى يا ربّنا              رحمى 
نور رحمنكله بزى ايله  غنا                  

Afv kıl isyânümüz kıl rahmeti
Fahr-i âlem nûr-i pâk-i Mustafâ’nün 

hürmeti
عفو قيل عصيانمز قيل رحمتى                  
فخر عالم نور پاك مصطفانك  حرمتى            

Hiş ü kavm u akraba vu ahbabumı
Afv kıl cürmini sen yâ ganî

خيش قوم اقربا احبابمى
عفو قيلكل جرمنى سن يا غنى

Ata vu ana dahi üstâdumı sen
Avn u fazlunle cehîme yakma sen

اتا انا دخى استاديمى سن

عفو فضلكله جحيمه ياقمه سن
    
Kâtibe virgil hidâyet yâ rahîm
Her hatadan afv kılgil yâ alîm
كاتبه ويرگل هدايت يا رحيم               
هر خطادن عفو   قيگل يا عليم      

Yâ ilâh biz kula rahm eylegil
Kulluğunda bizi makbûl eylegil
يا ايال ه بز قوله رحم ابله گيل         
قوللغنده بزى مقبول   ايله گيل       

Kıl inâyet doğru varak yoluna
Sen behişti kıl nasîb biz kuluna
قيل عنايت طوغرو وارق يوليكه       

سن بزى بهشتى قيل نصيب بز قولكه        

Yâ lâhi sen bizüm isyânumuz
Rahmetünle afv kıl noksanumuz 

(145 a)
يا االهى سن بزم عصيانمز
رحمتكله عفو قيل نقصانمز

Vakt-i a’zam kâtibe virgil imân
Fazl-ı rahmin hakkına yâ Müste’ân 

(155 a)
وقت اعظم كاتبه وير گيل ايمان           

فضل رحمن حقنه يا مستعان        

Kıl hidayet kâtibe ya Rebbenâ
Hürmet-i âl-i Muhammed Mustafâ 

( 169 b).
هدايت كاتبه يا ربّنا قيل 

حرمتى ال محمد مصطفا     

Hidâyet eyliye Settâr-i âlem
Ki ukbayı hayale sala âdem

هدايت ايليه ستّار عالم
كه عقباى خياله صاله ادم

Ve’lla çeşmümüz a’ma olupdur
Hayal u fisk u şirk kalbe tolupdur

وااّل چشممز اعما اولوپى ر         
خيال فسق شرك قلبه تولپد ر      

Meger kıla inâyet fazl-ı rahman
Gidere kalbimüzden fiil-i şeytân
مگر قيله عنايت فضل رحمان         
گيده ره  قلبمزدن فعل شيطان       

Ümid varı Muhammed hürmetine
Ki mahşerde olalum sâf sine

اوميد وارم محمد حرمتينه        
كه محشرده اواللم صاف سينه     

O Kur’an-ı azimün hürmetine
Muhammed âli  ile sâf sine

او قرآن عظيمك حرمتينه
محمد آلى ايله صاف سينه

İrişdürgil bize fazl-ı kemâlün
Görem lâ yenfe’ude biz cemâlün 

(26 a)
ايرشدرگل بيزه فضل كمالك
گوره م ال ينفعوده بز جمالك

 
Elimizde bulunan nüshanın deği-

şik yaprak haşiyelerinde ‘’mi-
sil’’ kelimesi yazılarak, beyitler 
eklemiştir. Bunlardan üç beyti 
kesin olarak müstensih tara-
fından eklenmiştir. Ayrıca iki 
beyit (63 b) Arapça ve yedi be-
yitte (25 a,62 b,72 b, 83 b,91 
a) Farsça vardır. Bu eklenen 
beyitlerin müstensih tarafın-
dan mı, yoksa şair tarfındn m 
ıeklendiği orjinal nüsha bulun-
madıkça kesin olarak söyleye-
meyiz. Molla Yasin tarafında 
80 b’de şu ibare eklenmiştir.

Munâdı nidâ kıldı,
Hazâ gulâmun min Ken’ân
Ve’l ‘Azizü ‘alehi gazbân.

منادى ندا قيلدى
هذا غالُم من كنعان

والعزيز عليع غضبان

Yaprak haşiyelerinde yazılan be-
yitler şunlardır: 

Hezâran-ı çüşen fuladdan kat kat 
zerrîn giysem

Kişi men’ eylemez kavs-ı kazadan 
atılan tîri (29 a)

قات  قات  فوالّدن  جوشن  هزارن  
زّرين گيسم              

آتالن  ايلمز قوس قضادن  منع  كيشى 
تيرى               

İlâhî sen bizi sakla güler düşman 
belâsından

Rakibin ta’nesi yeğdür yamân kar-
deş du’âsından ( 30 b)



KERKÜK VAKFI

43 KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / قارداشلق • Yıl/Year 20  السنة • Sayı/Issue 78  العدد • Nisan-Haziran/April-June 2018 نيسان - حزيران

ايالهى سن بزى صاقال گولر دشمان 
بالسندن                  

قرداش  يمان  يكدر  سى  طعنه  رقيبن 
دعاسندن                      

Bu dünyâda vefâ umma kişinün bî- 
vefâsından

Mühibb-i sâdık yekdür kişinün ak-
rabasından ( 30 b)

بو دنياده وفا اوّما كيشينك بى وفاسندن                  
محبّى  صادق يكدر كيشينك اقرباسندن              

Fakir gönline her kim dukına
Dokına bil gönli Allah okına ( 42 a)
فقير گوكلنه هر كيم دوقونه              
دوقونه بيل گوكلنى هللا اوقنه             

Alma gel boynuna mazlûm âhını
Mazlûmun  âhı eridür âheni (42 b)

 گل بوينكا مظلوم آهنى المه 
مظلومن آهى اريدر آهنى

Ben el çekdüm kemend-i kâkül-i 
zincir-i zülfünden

Râhün sevdâsına şimdiden gerü 
Züleyhânı koy düşsün (53 a) 

زلفكدن                زنجير  كاكل  كمند  چکدم   
بن ال

رخن سوداسنه شمددن گرو زليخانى 
قوى دوشسون         

Varup bir bâbe mensub oldı her-
kes ey gönül sende

Der-i devlet me’ab-ı lutf-ı hakka 
intisâb eyle 

واروپ بر بابه منسوب اولدى هركس 
اى گوكل سنده

در دولت مئاب لطف حّقه انتساب ايله                     
                   
Kilid-i kufl-ı ümidüm  koma lutf-ı 

destünde mahkûm 
İlâhî kendi dest-i küdretünle feth-i 

bâb eyle (67 a)
دستينده  لطف  قومه  اوميدم  قفل 

مخلوقين كلد
باب  فتح  قدرتكله  دست  كندى  االهى 

ايله

Tiz yeter menzil-i maksûduna 
âheste giden

Tiz reftâr olanun pâyına dâmen 

dolaşur (111 b)
تيز يتر منزل مقصودينه آهسته گيدن                        
تيز رفتار اوله نك پاينا دامان دوله شور

Pâk-i tinet gûşe-i gurbetde hâr 
olur mı hiç

Güher agûş-i sedefden dür olur  
kiymetlenür (117 b)

خوار  غربتده  كوشْه  طينت  پاك 
اولورمى هيچ

گوهر آغوش صدفدن خوار در اولور 
قيمتلنور

Nübüvvet gencinün dürr-i Halil’ül-
lah ferzendi

Eşigünde kul olmak dehre sultân 
olmadan yeğdür (119b)

گنجينك دّرى خليل هللا فرزندى نبوت 
سلطان  دهره  اولمق  قول  ايشگكده 

اولمدن  يكدر

Her kaçan bulsa iki hasret vusûl
Ol zaman olur kamu hacat kabûl 

(129 b)
قچن بولسه ايكى حسرت وصول هر

اول زمان اولور قمو حاجات قبول            

Sezâdür bağrumı tîğ-i sitemle çâk 
çâk itsin

Ki zirâ destüne şemşir-i istiğfâr 
ben verdüm (165 a)

ايتسين  چاچاك  ستمله  تيغ  بغرمى 
سزادر

بن  استغفار  شمشير  دستكه  زيرا  كه 
ويردم    

Mühabbet bir belâ şeydür giriftâr 
olmıyan bilmez

Cefânı çekmiyen âşık safânün kad-
rini bilmez ( 168 b) 

بيلمز  اولميان  گيرفتار  بال شيدر  بر   
محبت 

جفانى چكمين عاشق صفانك قدرينى 
بيلمز      

Konuları: Nevrûzî, eserinde ele al-
dığı konuları en güzel bir şelil-
de işlemiştir. Nevrûzî’in Yûsuf 
u Züleyhâsı öbürlerinden daha 
güzel ve şâiranedir. Destânî 
mütiflerle süslendiği gibi, içe-

riği ve konusu bakımından 
da Ku’ândaki şekline en yakın 
olanıdır. Mesnevinin konusu 
başlıca şu bölümlerden oluş-
maktadır:

1.Münâcât 2. Na’t 3. Eserin yazı-
lış nedeni 4. Hz. Yûsuf’un gü-
zelliği 5.    Adem peygamberin 
vefat  etmesi, evlatlarının sıra 
ile peygamber olması 6. İshâk 
peygamberin evlenmesi 7. 
Ya’kup ile İsa adında ikiz ço-
cuğunun dünyaya gelmesi 8. 
Ya’kup’un dayısı yanına kaç-
ması 9. Ya’kup’un dayısı kı-
zıyla evlenmesi 10. Ya’kup’un 
Kan’ân iline peygamber olarak 
gönderilmesi 11. Ya’kup’un 
Harran’dan Kan’ân iline dön-
mesi 12.İsa’nın Rum iline git-
mesi 13. Haz. Yûsuf’un dün-
yaya gelmesi 14. Annesinin 
ölmesi 15.  Hz. Yûsuf’un halası-
na verilmesi 16. Hz. Ya’kup’un  
Hz. Yûsuf’u yanına alması 17. 
Hz. Züleyhâ’nın babasının vas-
fı 18. Hz. Züleyhâ’nın vasfı 19. 
Hz. Züleyhâ’nın Hz. Yûsuf’u 
rü’yada görmesi ve ona aşık ol-
ması 20. Zülayhâ’nın dâyesinin 
durumundan haberdar ol-
ması. 21. Hz. Züleyhâ’nın Hz. 
Yûsuf’u ikinci defa rü’yada 
görüp divane olması. 22. Hz. 
Züleyhâ’nın üçüncü defa Hz. 
Yûsuf’u rü’yada görmesi ve 
Mısır’da olduğunu söyleyip gel 
demesi. 23. Hz. Züleyhâ’nın 
güzelliğinin sedâsı, ün kazanıp 
patşahların evlenme önerileri 
24. Hz. Züleyhâ, patşahların 
evlenme önerilerini reddet-
mesi ve gördüğü rü’ya nede-
niyle Mısır isteğiyle üzülüp du-
rumunun babası tarafından 
anlaşması. 25. Hz. Züleyhâ’nın 
‘Aziz-i Mısr’ın evlenme öne-
risini kabul etmesi. 26. ‘Aziz-i 
Mısır ordusuyle Hz. Züleyhâ’yı 
karşılayışı. 27. Hz. Züleyhâ’nın 
karşılaştığı şahsın Hz. Yûsuf ol-
madığını görünce peşimân ol-
ması. 28. Tanrı tarafından Hz. 
Züleyhâ’nın ismetinin korun-
ması. 29. Hz. Yûsuf kıssasının 
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girişi ve Hz. Ya’kup’un duası. 
30. Hz. Yûsuf’un rü’ya görme-
si. 31. Hz. Yûsuf’un kardeşleri 
tarafından yapılan suikast pla-
nı. 32. Hz.Yûsuf’un kardeşleri, 
babalarını önünde toplanıp 
entirika ile Hz. Yûsuf’u çöle 
götürmeleri. 33. Hz. Yûsuf, 
kardeşleri tarafından kuyuya 
atılması. 34. Hz.Yûsuf’un kız 
kardeşinin rüya görmesi. 35. 
Hz. Ya’kup’un üzülmesi. 36. 
Kervancıların Hz. Yûsuf’u kuyu-
dan çıkarmaları. 37. Hz. Yûsuf, 
kardeşleri tarafından kervan-
cıya satılması. 38. Yolda gider-
ken Hz. Yûsuf’un, annesinin 
mezarı başında ağlaması. 39. 
Kulun Hz. Yûsuf’u dövmesi 40. 
Hz. Yûsuf’un annesinin duas. 
41. Hz. Yûsuf’u satın alan taci-
rin, Nabulus ve Kudüs şehirle-
rine gitmesi. 42. Hz. Yûsuf’un 
Mısır’da köle diye satılması 43. 
Aziz-i Mısr’ın Hz. Yûsuf’u atın 
alıp Hz. ZüleyhA’ya bağışlama-
sı. 44. Rübâ’a bint ‘Ad’ın hika-
yesi. 45. Hz. Züleyhâ’nın Hz. 
Yûsuf’tan murat almak iste-
mesi ve Hz. Yûsuf’un bu isteğ 
reddetmesi. 46. Hz. Züleyhâ, 
Hz. Yûsuf’un aşkıyle bitkin 
olması ve dâyesinin durumu 
anlaması. 47. Hz. Züleyhâ için 
dâyesi tarafından köşk yaptı-
rılması. 48. Hz. ZüleyhA’nın , 
Hz. Yûsuf’u köşke götürme-
si ve cinsî münasebet teklif 
etmesi.49. Tanrı tarafından 
Hz. Yûsuf’un Hz. Züleyhâ’nın 
elinden kurtarılması. 50. Hz. 
Yûsuf’un habs edilmesi. 51. 
Hz. Züleyhâ’nın erkli kişilerin 
hanımları tarafından kınanma-
sı. 52. Hanımların Hz. Züleyhâ 
tarafından saraya davet edil-
mesi.53. Hz. Yûsuf’un zindana 
atılması. 54. Hz. Züleyhâ’nın 
yaptığı işten pişman olması. 
55. Hz. Züleyhâ zindana gelip 
özür dilemesi. 56. Hz. Yûsuf’a 
Tanrı tarafından rüya yorumcu-
luğunun öğretilmesi. 57. Aziz-i 
Mısır, ahçısını ve sâkısını hapse 
atması. 58. Hz. Yûsuf, ahçı ile 
sâkının rüyalarını yorumlama-

sı. 59. Hz. Ya’kup, A’rabî’ye 
kaside verip Hz. Yûsuf’u arat-
ması. 60. Aziz-i Mısr’ın rüya 
görmesi. 61.Hz. Yûsuf’un, 
Aziz-i Mısr’ın rüyasını yorum-
lamsı. 62. Hz. Yûsuf’un  zindan 
çıkarılması. 63. Hz. Yûsuf’a 
azık dağıtması için görev ve-
rilmesi. 64. Aziz-i Mısr’ın vasi-
yet etmesi. 65. Dünyada kıtlık 
yıllarının başlaması. 66. Aziz-i 
Mısr’ın vefat etmesi. 67. Hz. 
Yûsuf, Mısır saltanatını eline 
alması. 68. Hz. Yûsuf’un kar-
deşlerinin buğday almak için 
iki kez Mısır’a gelmeleri. 69. 
Hz. Yûsuf’un görmüş olduğu 
rüyanın gerçekleşmesi. 70. Hz. 
Ya’kup’un Hz. Yûssuf’a mektup 
göndermesi. 71. Tas ile mil hi-
kayesi. 72. Hz. Yûsuf’un ken-
disini kardeşlerine tanıtması. 
73. Hz. Ya’kup’un iyileşmesi 
ve Ken’ân halkının Mısır’a gel-
meleri. 74. Hz. Züleyhâ’nın kör 
olması. 75. Hz. Züleyhâ’nın, 
Hz. Yûsuf’un yolu üzerine çıkıp 
durumundan şikâyet etmesi. 
76. Hz. Züleyhâ’nın İslam ol-
ması. 77. Hz. Züleyhâ’nın Tan-
rı kudretiyle eski durumuna 
dönmesi. 78. Hz. Yûsuf’un, Hz. 
Züleyha’ya aşık olup evlenme 
teklif etmesi. 79. Hz. Yûsuf ile 
Hz. Züleyhâ’nın evlenmeleri. 
80. Hz. Ya’kup’un vefatı. 81. 
Hz. Yûsuf’un vefatı. 82. Hz. 
Züleyhâ’nın vefatı. 83. Htime. 

Diller Fakültesinin çıkardığı der-
ginin, araştırma sayfalarını 
sınırladığı için, araştırmamızı 
şairmizin dizeleriyle bitirmek 
zorunda kalıyoruz.

İlâhî gonce-i ümîdüm açgil
Bu tîre kalbe luf-ile saçgil

غنجهء  وميدم اچگل االهى
بو تيره قلبه لطفيله صاچگل

Açılsun lutfun ile gonce bağıum
O gülden ‘ıtır perver kıl dimâğum 

چلسون لطفيله اول غنجه باغم آ
او گولدن عطر پرور قيل دماغم

Zamîrum hamdine endîşe kılgil
Lisânum üzre şükrün pîşe kılgil

ضميرم حمدبكه انديشه قيلگل
لسانم اوزه شكرك پيشه    قيلگل

Hidâyet menziline ihtimâm it
Suhan iklîmi içre ihtirâm it

هدايت منزلينه اهتمام ايت
سخن اقليمى ايچره احترام ايت     

Lisân-ı hâmemi şekker- feşân kıl
Nişân-ı vakt-i târîh-i zemân kıl

لسان خامه مى شّكر فشان قبل    
نشان وقت تاريخى زمان قيل     

Te’âl-Allah zihî kayyum dânâ
‘İnâyet bahş ider her nâ-tuvânâ

تعال هللا زهى قيّوم دانا
عنايت بخشى ايدر هر ناتوانا      

Hazân-ı lutfun olmaz dâimâ kem
Ki sensin râzk-ı ednâ vu a’zam

خزان لطفك اولمز دائما كم
كه سن سن رازق ادناى اعظم      

Müretteb küdretünle çarh- ı dâir
Mükemmel çâr-dîvâr-ı ‘anâsır

قدرتكله چرخ دائر مرتّب 
مكّمل چار ديوار عناصر         

Viren sensin kamu halkun murâdın
İşiden kamunun râz-ı nihânın

ويرن سن سن قمو خلقك مرادك 
ايشيدن قامونك راز نهانك       

Za’îf ü ‘âciz ü bî-çâreyem ben
Çerâğ-ı kalbümi sen eyle rûşen

ضعيف عاجز بى چاره بن
چراغ قلبمى سن ايله روشن  

Ağızda söyleşür dil küdretünle
Musavvardur gönüller hikmetünle

سويلشور دل قدرتكله آغزده 
مصّور ايله گوكلم رحمتكله    

Çü kıldı bu işe lutfun bidâyet
Yine itmâmına kıl hidâyet

چو قيلدى بو ايشه لطفك بدايت   
ينه اتمامنه سن قيل هدايت      

Çü sendedür beyânı bu kitâbun
Habîbün şânına nâzil hitâbun



KERKÜK VAKFI

45 KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / قارداشلق • Yıl/Year 20  السنة • Sayı/Issue 78  العدد • Nisan-Haziran/April-June 2018 نيسان - حزيران

چو سندندر بيانى بو كتابك
حبيبك شانينه نازل خطابك     

Çü icmâl olupdur vahy-i münzil
Bununşerhinde sa’yüm kılma 

müşkil
چو اجمالى اولپدر وحى منزل

بونك شرحنده سعيم قيلمه مشكل      

Çü dşdı niyyetüm buna nâ-gâh
Mu’în ol bana kıl tevfîk-ı hem-râh

چو دوشدى نيتم بوكا نا گاه   
معين اول بكا قيل توفيق همراه     

Gidecek işbu fânî hâk-dândan
Bana bârı nişâne kala andan (1 a)

گيديجك اشبو فانى خاك داندن      
بكا بارى تشانه قاله آندن         

Şİ’R-İ ZÜLEYHÂ

Gel gel iy rûh-ı revânum gör ne 
hayrânam bugün

Sen ne kânun gevherisin sana 
kurbânam bugün

نه  گور  روانم  روح  اى  گور  گل 
حيرانم بو گون

سن نه كانك گوهرى سن سكا قربانم 
بو گون 

Sabrımı yağmaya virdün verme-
dün senden nişân

İntizâr-ı firkatünle gör ne 
hayrânam bugün

نشان          سندن  ويرمدن  ويردك  ياغمايه 
صبريمى

انتظار فرقتكله گور نه ويرانم بو گون     

‘Işk zevkinden kaçan gönlüm usa-
na çünki sen 

‘Arz kıldun  tal’atün sen mâh-ı 
tâbânam bugün

اوصانه  گوكلم  قچن  ذوقندن  عشق 
چونكه سن

تابانم  ماه  كيم  طلعتك  قيادوك  عرض 
بو گون

Ravza-ı rızvâna benzerdiserây-ı ‘iş-
retüm

Zehr kıldun cânuma sen bend-i 
zindânam bugün  (8b)

سراى  بنزردى   رضوانه  روضهء 

عشره تن      
بو  زندانم  بند  سن  جانمه  قيلدك  زهر 

گون 

Yüz sürüp hâke didi yâ müste’ân
‘Ârif-i sırr-ı zemın ü âsümân

يوز سورپ خاكه ديدى يا مستعان 
عارف سّرى زمين اسمان

Her za’îfün sırrı sana âşikâr
‘Ârif-i mahlûk-ı berrile bihâr

هر ضعيفين سّرى سكا آشكار
عارف مخلوق بّريله بحار

İşiden sen herkesün âvâzını
Hem bilürsin dilde gizlü zârını

ايشيدن سن هركسك آوازينى        
هم بيلوسن دلده گيزلى رازينى       

Yeg bilürsin nicedür hâlüm bugün
Tîre olmış ‘aks-i ikbalüm bugün
يك بيلوسن نبجه در حالم بو گون      

تيره اولمش عكس اقبالم بو گون   

Kan-ile âlûde olmış dâmenüm
Âteş olmış cânuma pîrâhenüm

قانيله آلوده اولمش دامنم
آتش اولمش جامده پراهنم

Çünki gözden Yûsuf’um kıldun 
nihân

N’ideyim ben dahı ‘ömr-i zinde-
gân
چونكه گوزدن يوسفم قيلدك نهان

نيده يم بن دخى عمر زنده گان

Ger katunda sâdık ise niyyetüm  
Kıl kabûl imdi du’â-yı hürmetüm

گر قتكده صادق ايسه نيّتم
قيل قبول ايمدى دعاى حرمتم

     
Sen halâs it hüzn-i fırkatden beni
Eyle âzâd âh u kafesden beni

سن خالص ايت حزن فرقتدن بنى
ايله آزاد آه حسرتدن بنى

Mürğ-i rûha bu kafesden vir necât
Dilerem Yûsuf gibi sâlim vefât

مرغ روحه بو قفسدن وير نجات
ديلرم يوسف كبى سالم وفات

Cânum al eyle maksudum kabûl
Tâ bulam matlubuma ‘ışk-ıla yol

جانمى ال ايله مقصودم قبول
تا بولم مطلوبمه عشقيله يول

Çün niyâz eyler Hakk’a ol ğam-
güsâr

Müstecâb ider anı perverdigâr
چون نياز ايلر حقه اول غمكسار

مستجاب ايلر آنى پروردگار

Yüzi üzre çünki bir âh eyledi
Rûhını teslîm ilallah eyledi

يوزى اوزره چونكى بر آه ايلدى
روحنى تسليم الى هللا ايلدى

Mürğı ruhı kıldı pervaz cinan
Kaldı yirde cism paki bi-zebân

مرغ روحى قيلدى پرواز جنان
قالدى ييرده جسم پاكى بى زبان  

  
Yârına kıldı frdâ öz cânını
Kıldı icrâ ‘ışk-ıla fermânını

يارينه قيلدى فدا اوز جاننى
قيلدى إجرا عشقيله فرماننى

 
Ehl-i 2ışka kurdı bir resm-i vefâ
Ol rusûmı dutamaz her bî-vefâ

اهل عشقه قوردى بر رسم وفا
اول رسومى دوته مز هر بى وفا

Şöyle kıldı râh-ı ‘ışk içre cedel
Kılmasun kimse dahı ana bedel  

(179 b). 
شويله قيلدى راه عشق ايچره جدل

قيلمسون كيمسه دخى اكا بدل
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Crisis Group

Widespread perceptions of fraud 
in May 2018 elections to 
Iraq’s Council of Representa-
tives have triggered demonst 
in Kirkuk and fears of inter-
ethnic violence. Crisis Group 
is calling for a vote recount in 
Kirkuk to restore confidence 
institutions vital to manage 
deeper divisions over the 
contested, oil-rich area.

The International Crisis Group 
is deeply concerned about 
developments in Kirk ethnic 
governorate in northern Iraq. 
Contested election results, 
and the widesp perception 
that ballot boxes were tam-

pered with, have triggered 
demonstration city and raised 
the potential for inter-ethnic 
violence. To help stabilise the 
situa enable long-delayed dis-
cussions on power-sharing 
and security arrangements 
i and, ultimately, the area’s 
political status, Crisis Group 
is calling for a recount, Kirkuk 
governorate, of ballots cast 
in Iraq’s 12 May 2018 parlia-
mentary election a thorough 
re-examination of the count-
ing and tabulation process. 
Regardless o outcome, such 
an exercise could help restore 
confidence in the electoral 
proces the credibility of in-

stitutions and actors whose 
role will be critical in address-
ing Kirkuk-related challenges 
down the road.

“ Kirkuk is an ethnically and con-
fessionally diverse city and 
gove with a long history of 
barely contained conflict. ”

Kirkuk is an ethnically and con-
fessionally diverse city and 
governorate with a long his-
tory of barely contained con-
flict. The presence of oil has 
encouraged demographic en-
gineering by whoever was in 
control. Iraq’s 2005 constitu-
tion designated Kirkuk, along 
with other mixed-population 

The Contested 
Iraqi Parliamentary 
Elections in Kirkuk
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areas in a belt stretching 
from the Iranian to the Syrian 
border, as “disputed territo-
ries” whose status must be 
resolved. The UN Assistance 
Mission of Iraq (UNAMI) has 
at times worked to broker a 
solution to what it refers to 
as Iraq’s “disputed internal 
boundaries” – essentially the 
border between the Kurdish 
region and the rest of Iraq – 
as have non-governmental 
organisations.

On 12 May, quadrennial elections 
for Iraq’s 329-seat Council of 
Representatives (CoR) took 
place in each of its eight-
een governorates. In Kirkuk, 
twelve seats were in play (a 
thirteenth is a quota seat for 
the Christian minority). Re-
sults tabulated by the local 
branch of Iraq’s Independent 
High Electoral Commission 
(IHEC) on the evening of 12 
May and transmitted elec-
tronically to Baghdad indicat-
ed that the Patriotic Union of 
Kurdistan (PUK) had won half 
those seats, with the remain-
der divided evenly between 
the Iraqi Turkmen Front and 
the Kirkuk Arab Coalition.

This outcome in itself would not 
have been surprising: people 
generally (though not neces-
sarily) vote by their ethnicity, 
and Kurds are the largest eth-
nic group in the governorate. 
In previous parliamentary 
elections, the overall results 
were similar.

This time, however, there were 
two striking incongruities: the 
PUK won in several non-Kurd-
ish areas where the party is 
not known to have any sup-
port and has never won signif-
icant numbers of votes in the 
past; and turnout in Kurdish 
areas was low compared both 
to past elections and to the 
participation rate in Turkmen 
neighbourhoods and camps 
for the internally displaced, 
where many of the governo-
rate’s Arab population have 
been living during and after 
the struggle against the Is-
lamic State. The apparent 
reason for the low turnout in 
Kurdish areas was that many 
of Kirkuk’s Kurds were disaf-
fected with the PUK follow-
ing its October 2017 decision 
to allow Iraqi federal forces 

to retake Kirkuk from Kurdish 
control in the aftermath of 
the controversial Kurdish in-
dependence referendum the 
previous month.

When IHEC announced the final 
results, Arab and Turkmen 
groups staged protests over 
what they saw as manipulat-
ed ballot boxes, and demand-
ed a recount; these protests 
are continuing and could 
trigger violence. It is usual 
for losers in a contest to chal-
lenge the result as well as the 
process, but in this case there 
seem to be grounds for ques-
tioning both. In a statement 
on 17 May, the head of UNA-
MI, Special Representative to 
the UN Secretary-General Jan 
Kubiš, called on IHEC “to act 
expeditiously in order to seri-
ously address all complaints 
including, as necessary, the 
conduct of partial manual re-
count in selected locations, 
notably in Kirkuk”.

Following parties’ complaints 
lodged with IHEC, the elec-
toral commission refused to 
order a recount in Kirkuk. The 
matter was then transferred 
to the Independent Judicial 
Panel, whose powers are out-
lined in a 2007 law concern-
ing IHEC. The panel has yet to 
rule, but is expected to do so 
within two weeks. Its decision 
cannot be appealed.

“ Kirkuk’s Arabs and Turkmen 
suspect that sooner or later 
a Kurd-dominated provincial 
council will seek a vote on 
Kirkuk’s status and attempt to 
bring the governorate and its 
oil fields into the Kurdish re-
gion. ”

Contested election results are 
worrying in their own right, 
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but in Kirkuk they have much 
more profound implications. 
Kirkuk has not had provincial 
elections since 2005 because 
its political leaders could not 
agree on an impartial mecha-
nism for establishing a voter 
registry, nor on an accept-
able interim powersharing 
arrangement apart from elec-
tion results. In March of this 
year, after a thirteen-year hia-
tus, these local leaders were 
finally able to reach agree-
ment following active media-
tion; based on their recom-
mendation regarding Kirkuk, 
the CoR then passed a law 
for Iraq’s provincial elections, 
including Kirkuk, which are to 
be held in December 2018. 
It was significant progress. 
Yet only two months later 
these gains are being jeop-
ardised by the controversy 
surrounding the CoR election 
results in Kirkuk. If people in 
Kirkuk have no confidence 
in the electoral process and 
its results today, why would 
they have confidence in the 
process and outcome of pro-
vincial council elections in 
December or, eventually, of a 
referendum on the province’s 
status?

The core of the problem is that 
Kirkuk’s Arabs and Turkmen 
suspect that sooner or later 
a Kurddominated provincial 
council will seek a vote on 
Kirkuk’s status and attempt 
to bring the governorate and 
its oil fields into the Kurdish 
region; and that this means 
they may end up living in an 
independent Kurdish state, 
an outcome they say they re-
ject. (This is the reason why 
CoR elections, by contrast, 
have been able to take place 
in Kirkuk: similar sensitivities 
do not exist, because Kirkuk’s 

Kurdish representatives in 
the CoR have no such power. 
The provincial elections law 
adopted in March was able to 
include Kirkuk after thirteen 
years because it stipulates 
that the new council cannot 
take decisions on Kirkuk’s 
status.) The inter-communal 
mistrust makes an interim 
power-sharing arrangement, 
as well as a joint security 
mechanism, of critical impor-
tance in maintaining Kirkuk’s 
fragile stability.

With confidence severely shak-
en, progress on these objec-
tives is unlikely if Kirkuk’s CoR 
election results are allowed 
to stand without some form 
of review. If this results in an 
inability to address the larger 
question of relations between 
the federal government in 
Baghdad and the Kurdistan 
regional government in Erbil, 
which is centred on the sta-
tus of disputed territories and 
the sharing of oil revenues, 
then Iraq can expect to re-
main unstable in perpetuity.

Leaders in Baghdad and Erbil 
have indicated to Crisis Group 
their willingness to return to 
talks about the disputed ter-
ritories and revenue shar-
ing once new governments 
are in place in both capitals. 
(Kurdish regional elections 
are scheduled for the end of 
September.) Moreover, all 
principal external stakehold-
ers – Iran, the United States, 
Turkey and the EU – have in-
dicated their interest in an ac-
commodation between Bagh-
dad and Erbil, and a peaceful 
settlement of the vexatious 
Kirkuk question in particular.

It is therefore imperative that 
the Iraqi leadership, through 

IHEC, conduct a recount of 
the 2018 CoR election results 
exclusively in Kirkuk gover-
norate. It is understandable, 
given the low participation 
rate nationally, that Iraq’s 
political parties want to see 
the national election results 
ratified as soon as possible, 
without opening them up for 
re-examination. But Kirkuk 
has been a special case in Iraq 
for a long time, and it should 
be so again now. The parties 
should consider the possibil-
ity of IHEC ratifying the na-
tional results with the excep-
tion of Kirkuk for a period of 
one month, during which 
IHEC can conduct a transpar-
ent recount, or an audit of the 
counting and tabulation pro-
cess, in Kirkuk governorate. 
Kirkuk’s thirteen seats in the 
CoR will not seriously affect ef-
forts to form a coalition gov-
ernment, a process that is still 
in its very early stages and can 
be expected to be prolonged.

The decision now rests with the 
Independent Judicial Panel. 
The Panel should factor into 
its deliberations the deeply 
contested nature of the Kirkuk 
results; the damage these re-
sults have done in Kirkuk to 
confidence in the electoral 
process ahead of much more 
sensitive provincial elections 
later this year; and the im-
portance of both the CoR and 
provincial elections in Kirkuk 
as critical building blocks of 
future negotiations between 
Baghdad and Erbil over pow-
er sharing and security man-
agement in Kirkuk, as well as, 
in the end, the administrative 
status of Kirkuk and other dis-
puted territories.
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هو مال عبدهللا عمر لوبياجي اوغلو  
محلة  في   1894 سنة  ولد 
ختم  بكركوك،  كهيه  صارى 
على  تجويده  مع  الكريم  القرآن 
الهجاء  علّم  بحر،  يد مال سعيد 
بتحصيل  واشتغل  والعروض 
وحفظ  ودرس  الدينية  العلوم 
)رأفت  مثل  نامه  مولد  كتب 
وسليمان جلبي( وكتب )محمدية 
خيرة  ودواوين  وأحمدية( 
شعراء الترك والعرب والفرس 
أمثال حسان بن ثابت وفضولي 
وشعراء  شيرازي  والحافظ 
فترة  وانتقل  واربيل   كركوك 
الى مدينة الموصل لتلقي العلوم 
العلماء   كبار  يد  على  الدينية 
والتقى هناك  بالشيخ عبدالفتاح 
الموصلي أحد قراء المقام الكبار 
العثماني  الجيش  في  أخذ  ثم   .
بصفة كاتب وامام طابور وبعد 
رجوعه من الموصل عين اماما 
آغا  عالو  جامع  في  وخطيبا 

القريب من سوق القوريه. 

دائرة  من  أجيز   10/5/1941 في 
الطالب  لتدريس  االوقاف 
القرآن  وتعليم  الدينية،  العلوم 
التجويد.  مع  وحفظه  الكريم 
وكان يمتلك صوتا شجيا وقويا 
وجوابات  قرارات  ذا  جدا 
بزمالئه  وأثر  وتأثر  متكاملة 
طوبال  محمد  ومال  طه  مال 

يوسف  بالقارئ  والتقى  كثيرا. 
في  بكركوك   1971 سنة  عمر 
المشتهر  المقام  أحد عشاق  دار 
دايي قادر مع زميله المال محمد 

طوبال.

وتعلم منه الكثير من قراء المقامات 
الحافظ  أمثال  كركوك  في 
ومال  تركلنلى  عبدالواحد  مال 
توفيق  وكريم  قوريالي  شاكر 
حالق  احسان  واسطة  ساقي 
حسن  ومال  شلتاغ  نوري  ومال 
وكان  وأخرون.  جيكرجي 

الذكر  لمراسيم  يحضر 
حسام  الشيخ  تكية  في 
بكركوك  القادري  الدين 
المال  زميله  جانب  الى 

محمد طوبال .

في  المسجلة   آثاره  أهم 
وبداية  ستينيات 
القرن  سبعينيات 
البيات  مقام  الماضي: 
مقام   - الراست  مقام   -
الديوان  مقام   - الحجاز 
مقام   - الحديدي  مقام   -
النوى  مقام  الشور- 
 - المنصوري  مقام   -
- مقام  االبراهيمي  مقام 
العجم  مقام   - الصبا 
عشيران - مقام المكابل 
- عتابة كركوك - مقام 

الشرقي راست – مقام الحكيمي 
كبير  عدد  مع  المثنوي  مقام   -
حاج  مؤلفات  من  التنزيلة  من 
عثمان  ومال  رضوان  نعمان 
ساطعا  نجما  كان  الموصلي. 
اثرا  فترك  كركوك   سماء  في 
جيداً بالمقامات العراقية والمولد 

النبوي الشريف .

في  توفي  في 15/7/1974 ودفن 
مقبرة شهداء التركمان بكركوك 

تغمده الباري بواسع رحمته.

المال عبدهللا عمر لوبياجي أوغلو

وجدي مصطفى محمد
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قادة اإلنقالب إن تراجعوا في وعودهم بحق التركمان... 
الحق  واألمنيات...  بالدعاء  يأتي  ال  )الحق  إخوان  يا 

يؤخذ بالقوة... هكذا يقول التأريخ(.

العميد عبدهللا:- ما رأيكما يا “عصمت وصبحي”؟
عصمت:- األخ الكبير “نجم الدين” لم يتحدث سوى واقع 
سبيل  في  وجسدي  روحي  لبذل  مستعد  وأنا  الحياة، 
الشجاعة  تنقصنا  ال  وكالنا  ومستقبلهم،  التركمان 
من  حساسية  أعظم  موقع  في  و”صبحي”  واإلقدام، 
ضعيفة  الخطة  ولكن  آخر...  منصب  وأي  موقعي 
وركيكة ال تحتمل من إحتماالت النجاح سوى 10% 

إذا سارت األمور على ما يُرام.

أنـا:- أضيف إلى ما تفضل به “عصمت” أن “أبا خالد” 
ضابطاً  بصفته  المعترك  هذا  يدخل  لم  قناعتي-  -في 
إستثمر  ربما  إنما  العراق،  تركمان  يمثل  تركمانياً 
كونه ذا جذور تركمانية أو بإتقانه للغة التركمانية كي 
يستميلنا إلى جانبه ويصبح عضواً لدى “الهيأة العليا 

للثورة”... وإسمحوا لي في الختام أن أقول:-

)أنكم لو قررتم موقفاً مغايراً لما أوضحناه لـ”أبي خالد” -إن 
كان فيه صالح لبني قومي- لهرعُت اآلن إليه وإعتذرُت 

منه ألنخرط في هذا المعترك مهما كانت النتائج(.

القرار النهائي
هو  الدين”  “نجم  األخ  بيننا  فمن  إذن،  عبدهللا:-  العميد 
من  منكم  فهل  إليه...  ذهبنا  ما  في  الوحيد  المعارض 

تراجع عن رأيه السابق في معارضة اإلنقالب؟
ولـّما لم يحّرك أحد من الحضور ساكناً... عندئذ أنهى   
“العميد المتقاعد عبدهللا عبدالرحمن” اإلجتماع ببضع 

عبارات ُمرّكزة:-

)يا إخوان:-
أعتقد أن لمعظم التركمان -إن لم نقل جميعهم- موقف . 1

وعبدالرحمن  “عبدالسالم  الرئيسين  من  إيجابي 
عارف”.

في . 2 أضحى  ربما  الملكي  العهد  إلى  “العراق”  عودة 
“خبر كان”، فعقارب الساعة ال ترجع إلى الوراء.

أفضل . 3 الجيش  خدمة  في  وعصمت”  “صبحي  بقاء 
يفيدان  إنقالب ال  إنخراطهما في  للتركمان من  بكثير 
منه سوى مناصب بسيطة أقصاها أن يكون أحدهما 
المناصب  أصحاب  أحد  يخدم  عسكرياً”  “مرافقاً 
الرسمية  سيارته  باب  ويفتح  الكبرى  العسكرية 

ويداري عائلته.
إستمالة “صبحي وعصمت” لضباط تركمان آخرين . 4

تزيد من الطين بلّة ويُوّرطهم.

التنفيذ فسيكون . 5 المزمع قبل  وإذا ما إنكشف اإلنقالب 
بمثابة )صفعة كبرى( في حق التركمان، ال سيّما وأنه 
قد  التركمان(  الضباط  من  ُمسيّساً  )تنظيماً  أن  سيُقال 
“تركيا”  أن  يُقال  أن  به  الـُمَسلَّم  ومن  فيه...  إنخرط 

ومخابراتها تقف وراءهم.
ال ضمان مطلقاً أن يجني التركمان شيئاً من إنخراط . 6

من  كل  أدى  لو  حتى  اإلنقالب،  هذا  في  ضباطهم 
األدوار  أعظم  خالد”  “أبي  مع  “صبحي وعصمت” 

وأخطرها ضمن الخطة العامة.
ال . 7 قوم  التركمان-  -نحن  فإننا  ذلك،  كل  من  واألهم 

نعرف الخيانة وليس من شيمتنا الغدر، رغم إقتدارنا 
على أخذ ثأراتنا ممن يغدر بنا... ولما لم يكن الرئيس 
“عبدالرحمن عارف” من غدر بنا وآذانا، فمن المعيب 

أن نخونه.
به “صبحي وعصمت” . 8 تحدث  ما  أن  أرى  ذلك  لكل 

“أبي  التورط مع  أيدتموهما- في ضرورة عدم  -وقد 
ألخينا  اإلعتذار  مع  األخير....  قرارنا  هو  خالد” 
بشجاعته  المعروف  عزالدين”  الدين  “نجم  الحبيب 

وإندفاعه كونه صاحب رأي مخالف(.

ما بعد القرار
بعد ذلك، ولم يحاول  إنقطعنا عن “أبي خالد” ولم نزره 
مهاتفته...  أو  “عصمت”  من  مجدداً  التقّرب  هو 
فلم  واألخير  الثالث  لقائنا  منذ  أُحِبَط  أنه  ظننا  وأكبر 
ضابطاً  -بصفتي  إنسحابي  بعد  شيء  على  يجرأ  يعد 
اإلنقالب على  تتمحور خطة  الجمهوري  الحرس  في 
الجمهوري-  القصر  في  خافراً  وجودي  ضرورة 
يعتمد  مظلّياً  تراجع “عصمت” كونه ضابطاً  وكذلك 
عليه في السيطرة على “معسكر الرشيد” بالتزامن مع 

إقتحامات ألهداف عالية الحساسية.

الجمهوري  الحرس  لواء  مقر  يبلّغ  أن  األقدار  وشاءت 
فوجنا  مقر  إلى  طلبي(  وحسب  )المؤّجل  نقلي  ألمر 
أواسط )حزيران/1966( ألتهيّأ -بعد إنتهاء دورنا في 
حماية اإلذاعة والتلفزيون- أللتحق -بعد إستالم راتبي 
في  المنتشر  السادس”  المدرع  “اللواء  إلى  الشهري- 

بقاع قضاء “جمجمال”.

ألعيش  أنتظر  أن  لي  شاء  قد  كذلك  القدر  سوء  ولكن 
الركن  الجو  “عميد  محاولة  من  عصيبة  ساعات 
عارف عبدالرزاق” اإلنقالبية الثانية التي دارت أدهى 
في  رؤوسنا  على  نيرانها  أخطر  وسقطت  وقائعها 
)الخميس-30/ ذاته عصر  والتلفزيون  اإلذاعة  مبنى 

الجديدة  وحدتي  إلى  ألتحق  أن  قبل  حزيران/1966( 
فرصة  الحديث  لهذا  ولكن  “آغجاالر”...  ناحية  في 

أخرى ألنشرها في قادم األيام بعون هللا تعالى. 
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“العم عبدهللا” وكأنه عاد إلى خدمته العسكرية مترئساً 
ضباطه المرؤوسين... وأدار الحديث كما يأتي:-

نتحدث  كي  العائلة  من  بيتي  أفرغُت  لقد  عبدهللا:-  العميد 
بحريتنا داخل هذه الغرفة بداًل من الحديقة أو “النادي 
التركماني”، كون الموضوع الذي إستدعيتكم من أجله 
بالتركمان وحقوقهم ومستقبلهم  للغاية ومتعلقاً  خطيراً 
“المظلي-عصمت  المالزمين  عزيزينا  ومصير 
ناظم”،  صبحي  الجمهوري-  و”الحرس  صابر” 
مسلّحة  حركة  في  المشاركة  عليهما  ُعِرَض  واللذين 
الملكي  عهده  إلى  العراق  وإرجاع  الحكم  نظام  لقلب 
مع وعد لـمنح التركمان حقوقاً ُحِرموا منها في وطنهم 
األصل منذ )1921(... ولما كان الموضوع في غاية 
الخطورة واألهمية، لذلك إرتأيُت أن نجتمع كي نناقشه 
من كل جوانبه قبل إتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها... 

مع التركيز على النقاط اآلتيات:-

• لقد هاتفُت األخ “النقيب الركن سيد عزيز سيد قادر” 	
كثيراً  تأّخر  أنه  إاّل  اإلجتماع،  لهذا  بوجوب حضوره 
بأمور  إنشغل  ولربما  دونه...  من  لبدئه  فإضطررنا 

وظيفية لم يقتدر على تركها.
• ال أرى داعياً أن أرجوكم ليبقى الموضوع سراً دفيناً 	

في صدورنا فكلنا نقّدر خطورة البوح به.
• –نحن 	 السياسي  موقفنا  ومنها  عديدة،  أموراً  سنناقش 

التركمان- أزاء الرئيس “عبدالرحمن عارف” ونظام 
حكمه؟

• ثم هل نتمنى أن يعود “العراق” إلى النظام الملكي؟	
• المالزَمين “عصمت وصبحي” 	 للشابين  نسمح  وهل 

بالمشاركة في محاولة إنقالبية بإسم التركمان؟
• وهل نقحم ضباطاً تركماناً آخرين في هذه )المعمعة(؟ 	

أم نكتفي بـ”عصمت وصبحي”؟
• نجح 	 لو  فيما  التركمان-  -نحن  سنجنيه  الذي  وما 

اإلنقالب؟ وما الضمان في منحنا حقوقاً؟
• ولكن قبل الخوض في مناقشة هذه الفقرات، فليعرض 	

“عصمت وصبحي” على مسامعنا نبذة عن مجريات 
األمور.

مداخالت الحضور
وفي غضون نصف ساعة، وفيما وضعنا السادة الحضور 
جميعاً بصورة وافية عن لقاءاتنا الثالثة مع “أبي خالد” 
وموقفنا الصريح معه في اللقاء الثالث قبل يومين، فقد 

تسلسل الحديث على الوجه التالي:- 

العم سيد محمد الصالحي )غاضباً(:- ما الذي )وّرطك( -يا 
ولدي صبحي- في مثل هذه األمور، فتربيتك ال تسمح 

بالخيانة والغدر؟

“الحرس  إلى  قذفني  الذي  العزيز-  -يا عمي  القدر  أنـا:- 
الجمهوري” هو الذي تسبب في ذلك... علماً أني نأيُت 
كثيراً عن المؤامرات التي ُعِرَضت علّي طيلة سنتين 

إنصرمتا.

الخال سيد ناظم الصالحي:- نحن التركمان ممتنون للرئيس 
المجرمين  من  ثأرنا  أخذ  كونه  عارف”  “عبدالسالم 
لـ”مجزرة كركوك” ونفذوها، كما هّدأ  الذين خططوا 
الرئيس  حكم  وما  التركمانية،  المناطق  في  األوضاع 
في  أخيه...  لعهد  إمتداد  سوى  عارف”  “عبدالرحمن 
حين ال أرى أن يتحقق للتركمان شيء أفضل إذا ما نجح 
الوعد  وما  الملكي،  للعهد  العراق  وعاد  اإلنقالب  هذا 
الذي أطلقه المدعو “أبو خالد” سوى ترغيب لـ”صبحي 
وعصمت” كي يشتركا معه، لذلك أؤيد إنسحابهما من 
أّوله قبل أن تتطّور األمور التي ربما تنكشف فيصبحا 

في موقف محرج وُمخجل ال يُحسدان عليه.

األخ  إليه  ذهب  كلما  أؤيد  دميرجي:-  ناجي  الدكتور 
بد  فال  المزمع  اإلنقالب  إنكشف  فإذا  ناظم”،  “سيد 
يظهر  قد  يُحقـَّق مع “عصمت وصبحي”، عندئذ  أن 
من إعترافاتهما أنهما )تورطا( فيه بصفتهما ضابطين 
على  باإلنقالب  متهمين  جميعاً  يجعلنا  ما  تركمانيين، 
جّل  له  نكّن  الذي  عارف”  “عبدالرحمن  الرئيس 

اإلحترام والتقدير.

جانب  إلى  أقف  كذلك  وأنا  دميرجي:-  رضا  الدكتور 
اإلخوان الذين تحدثوا عن الموضوع، وال أؤيد توريط 
ربما  وآمال  أحالم وسراب  في  “صبحي وعصمت” 
تتحقق للتركمان فيما إذا نجح هذا اإلنقالب ذو الخطة 
ال  أن  وباألخص  والالواقعية،  والضعيفة  الركيكة 

ضمان في هذا الشأن.

أعارضكم  أن  لي  إسمحوا  عزالدين:-  الدين  نجم  األستاذ 
مثل  هناك  إخوان  يا  إليه...  ذهبتم  ما  كل  في  جميعاً 
يقول:- )فاز باللذات من كان جسوراً(... فنحن التركمان 
إن بقينا على حالنا ال نتالكم وال نتصارع بل نخشى هذا 
ونخاف من ذاك فال مستقبل لنا ال في هذا الوطن وال 
في سواه، إذا أردنا أن نحيا شعباً يحترمنا اآلخرون وال 
أننا قادرون -كما يعمل اآلخرون- على  بّد أن نبرهن 
صعود الجبال بداًل من العيش أذالء ُمهانين في الوديان 
ليس “عصمت  أن  -وبحرارة-  أؤيد  أنا  الُحَفر..  وبين 
وصبحي” لوحدهما يجب أن ينخرطا في هذه المحاولة 
آخرين  تركمان  ضباط  إستمالة  عليهما  بل  فحسب، 
لهم ثقل ووزن لدى  في “بغداد” وخارجها كي يكون 
القائمين باإلنقالب، فيكون بإقتدارهم فرض رأيهم على 
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لذلك أرى أن خطتكم تتميّز بأحالم وردية غير واقعية . 7
لم تحسب حساباً يُذَكر ألبسط اإلحتماالت سوءاً.

ولكن األهم من كل ذلك أني في الوقت الذي ال أتحسس . 8
فيه بأي جبن أو تراجع أو تردد في ذاتي إذا ما إتخذُت 
ببعض  أستشعر  بل  ما،  عمل  على  لإلقدام  قراراً 

الشجاعة المتواضعة، إاّل أني:-

“اللواء  تسّمي  أن  أستسيغ  ال  المبدأ،  حيث  من  أواًل. 
إنساناً  كونه  األفعى(  بـ)رأس  عارف”  عبدالرحمن 
األخالق، وهو مختلٌف  األدب وسمّو  في غاية  وديعاً 
شقيقه  عن  وحتى  قاسم”  “عبدالكريم  عن  جذرياً 

“عبدالسالم”.

ثانياً. أنا ال يمكنني مطلقاً اإلقدام على قتل الحرس الخاص 
ساعات  في  جناحه  إقتحامي  قبل  الجمهورية  لرئيس 
نومه -معتمداً علينا- إللقي القبض عليه وربما أقتله إذا 
قاوم... ألن هذا التصرف أعتبره ليس خيانة للواجب 
المناط لي والثقة الموضوعة في شخصي، إنما أعده 

)غدراً وِخّسة ودناءة( ليست من أخالقياتي.

الجمهوري  القصر  أبواب  أفتح  ال  سوف  وكذلك  ثالثاً. 
أمامك وأنا خافر، كي تقتحمه مع مجاميعك المسلّحة 
فتشتبك مع جنود فصيلي وسريتي ويُقَتل عدد منهم، 

فهذا كذلك )غدر وِخّسة ودناءة(.

مع  متطابقاً  نفسي  أجد  المذكوريتين  الحالتين  في  رابعاً. 
من ضباط  عدد  أبداها  التي  والسفالة  والدناءة  الخسة 
/14( صبيحة  األمانة  خانوا  الذين  الملكي  الحرس 

تموز/1958( المشؤوم ونكثوا بالقسم.

ردة فعل “أبو خالد”
َت لونه وتيبّس ريقه وبات  تبسمر “أبو خالد” قبالتي وَبَهَ

يتلعثم في الكالم متحدثاً وكأنه يترجاني:-

• أبو خالد:- يبدو أنك قد نأيَت عنا!	
• في 	 أَشبَّه  أن  أبداً  أرغب  فال  وبصراحة،  نعم  أنـا:- 

الملكي”  الحرس  في  البامرني”  بـ”طه  األيام  قادم 
وأدخل  المالكة  العائلة  قاتل  السبع”  و”عبدالستار 

التأريخ من أوسخ أبوابه.
• أبو خالد:- ولكن الذي أترجاه منك -يا أخ صبحي- أن 	

عدم  قررَت  لو  حتى  نخطط ألجله  بما  أحداً  تخبر  ال 
اإلشتراك معنا.

• من 	 ليس  هذا  ألن  وأُطمئنك  تماماً،  أعدك  أنـا:- 
أتعاون  ال  سوف  أني  أؤّكد  ولكني  أخالقياتي... 
يطلبه  شيء  بأي  عصمت”  “المالزم  أخي  مع  حتى 
بصحبتك  ومن  سأقاومك  كما  معكم،  تواصل  ما  إذا 
القصر  حماية  عن  مسؤواًل  كنُت  ما  إذا  مجاميع  من 

الجمهوري عند تنفيذ إنقالبكم.
• قرر 	 ما  إذا  أخي “صبحي”  أن  أقول  وأنا  عصمت:- 

اإلنسحاب، فسأنسحب عنكم.

قطع الشك باليقين
وإرتباك  بإحباط  مصحوب  بغضب  خالد”  “أبا  وّدعنا 

بائَنين على مقلَتيه.

ولكن، ولغرض قطع أي شّك في كون قرارنا صائباً فقد 
إتفقُت مع “عصمت” أن نلتجئ إلى من هو أقدر منا 
جدواها  ومدى  المخاطر  هذه  مثل  خوض  في  رؤيًة 
قراراً  نتخذ  لطالحهم، كي  أو  التركمان  قومنا  لصالح 

إجماعياً نسير بموجبه.

السيد “الزعيم/ عصر )السبت-28/مايس/1966( زرُت 
الهيأة  -رئيس  عبدالرحمن”  عبدهللا  المتقاعد  العميد 
بحّي  مسكنه  في  التركماني”-  اإلخاء  لنادي  اإلدارية 
قادتنا  أبرز  نعتبره أحد  الضباط/اليرموك- والذي كنا 
إنفراد  -على  مسامعه  على  وعرضُت  التركمان، 
الذي  العرض  عن  مختصرة  نبذة  خافت-  وبصوت 
له، ومن  المخطط  اإلنقالب  هذا  في  للمشاركة  تلقيناه 
عن  وصفاً  له  بحُت  فقد  “عبدهللا”  بالعم  ثقتي  عظم 
شخص “أبي خالد” وعنوان مسكنه القريب ليتأكد من 

تركمانيته وأصالته وماضيه في الجيش.

إجتماع فوق العادة مع  قادة تركمان
في اليوم الثاني هاتفني العم “عبدهللا” ليطلب مني وجوب 
زيارته بصحبة “عصمت” في بيته مساء )اإلثنين-30/

مايس/1966(.

ولـّما حضرنا فوجئنا بجلوس العديد من القادة التركمان في 
“كركوك”  من  جاء  منهم  والبعض  اإلستقبال،  غرفة 

لهذا الغرض... وكانوا:-

• عباس 	 سيد  محمد  السيد  كركوك  تجارة  رئيس غرفة 
الصالحي- عم والدتي.

• المحامي سيد ناظم سيد نوري الصالحي- خالي.	
• المقدم الطبيب ناجي أحمد حمدي دميرجي- األخصائي 	

بمستشفى الرشيد العسكري.
• كلية 	 في  األستاذ  دميرجي-  محمود  رضا  الدكتور 

الزراعة.
• دائرة 	 موظفي  كبار  من  عزالدين-  الدين  نجم  السيد 

الكمارك.

إحتماالت المشاركة من عدمها
كان الجلسة أشبه ما تكون بمؤتمر رسمي وسري، وتلّمسُت 
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العهد الجمهوري فحسب، بل وحتى في العهد الملكي.
• أبو خالد:- ال يا أخي “صبحي”... ال تتعدى على ذلك 	

وضباط  تركمان  وزراء  فيه  كان  فقد  الراقي،  العهد 
ومدنيون  )محافظون(  ألوية  ومتصرفو  عالية  برتب 

بمناصب رفيعة.
• منذ 	 تركماني  وزير  أي  فيه  يكن  لم  عصمت:- 

)1921(... على أي حال نتساءل:- ما الضمان في أن 
يتحقق للتركمان شيء يُذَكر إذا نجحت ثورتكم؟

• أبو خالد:- أنا الضمان... وسوف ال أدع أن يمّرر قرار 	
لـ”الهيأة العليا للثورة” -التي أنا عضو مهم فيها- ما لم 

أحقق للتركمان حقوقهم.
• نعرف 	 ال  اإلثنان-  -نحن  اللحظة   هذه  في  أنـا:- 

منذ  المشهورة  العبارة  جيداً  تعرف  ولكنك  مكانتك، 
ثبت  وقد  رجالها(...  تأكل  )الثورة  الفرنسية:-  الثورة 
ذلك بعد إنقالب )14/تموز( وحركَتي )14/رمضان( 
ويمحوك(  )يأكلوك  أن  المانع  فما  و)18/تشرين(.... 

في هذه المرة؟!
• أبو خالد:- أنتما ال تتصورون ثقلي لدى الهيأة... فانا 	

اآلمر والناهي وصاحب الكلمة األخيرة.
• أنـا:- “عبدالسالم عارف” هو الذي نفذ إنقالب )14/	

تموز/1958( وتبوأ العديد من المناصب العليا، ولكن 
شهرين-  -بعد  وقذفه  منها  أفرغه  قاسم”  “عبدالكريم 

سفيراً في “بون” قبل أن ينهيه في “السجن رقم-1”.
• عصمت:- إسمحوا لي رجاء فهذه المناقشة ستطول... 	

المباشرة  توقيت  لنعلم  الموضوع  صلب  في  فلندخل 
و)نعرف رأسنا من رجلينا(؟

• أبو خالد:- ال نستطيع تحديد يوم التنفيذ وساعة الصفر 	
بشخصه  توفيق”  ناظم  صبحي  “المالزم  يكن  لم  ما 
مسؤواًل عن حماية القصر الجمهوري ويكون خافراً 
في داخله... أي أننا ننظر إليه بمثابة “المحور القاّلب” 
لـ)ثورتنا المباركة( بعون هللا سبحانه، لكون تفاصيل 

الخطة مرتبطة باألخ “صبحي” ومعتمدة عليه.
• أنـا:- وما الذي يدور في خلدك -يا سيدي- من أن أؤديه 	

وقتما أكون ضابطاً خافراً في القصر؟
• أبو خالد:- نعم... فالمهمة والمفصل األعظم في ثورتنا 	

ستقع على عاتقي وعاتقك بإستثمار جنودك لمحاصرة 
الوقت  في  الخاص،  جناحه  داخل  الجمهورية  رئيس 
إجتياز  لي -وبصحبتي مجاميع-  تمّهد  أن  الذي يجب 
على  الكاملة  السيطرة  تحقيق  إبتغاء  القصر  بوابات 

أروقته.
• عصمت:- يا سيدي... هل تتصور أن مجّرد السيطرة 	

على القصر الجمهوري سيُنجح )الثورة(؟!
• تكمن 	 العملية األعظم  بالطبع، ولكنها  كاّل  أبو خالد:- 

مع  تتزامن  والتي  األفعى(!  )رأس  على  القضاء  في 
وفوجه  الجمهوري  الحرس  لواء  مقر  على  السيطرة 
الدفاع  ووزارَتي  بغداد  قوات  وقيادة  الحرس/2 

والداخلية إلى جانب أهداف أخرى أقل أهمية.

• عصمت:- ومن سيكلّف بكل هذه المهمات؟	
• األخرى، 	 األهداف  عن  الحديث  فلنترك  خالد:-  أبو 

للثورة”  العليا  “الهيأة  حددتها  الثالثة-  -نحن  فمهّمتنا 
في القصر والحرس الجمهوري، وعلى الوجه اآلتي:-

فاألسبقية . 1 بوضوح...  واجبه  حددنا  “صبحي”  األخ 
تحقيق  قبل  األفعى(  )رأس  على  القضاء  األولى 

سيطرتي الكاملة على القصر.
وفوجاه . 2 الجمهوري  الحرس  لواء  مقر  بما يخص  أما 

مع  ستنّسق  عصمت-  -يا  فأنت  والثاني،  األول 
المظليين  الثالثة بجنودك  المقرات  “صبحي” وتقتحم 
معهم  ستتفق  عّمن  عن  فضاًل  عليها،  وتسيطر 

لإلستحواذ على أهداف محددة وسط معسكر الرشيد.
بمخططات . 3 تزويدك  كذلك  “صبحي”  األخ  وعلى 

تتم  كي  وفوَجيه  الحرس  لواء  آمري  منازل  لمواقع 
معالجتهم إن لم يكونوا في دوائرهم.

نفاد صبرنا
نفد  فقد  مع “عصمت”  اإلستغراب  نظرات  تبادلُت  وهنا 

صبري فلم أتحّمل السكوت:-

• أنـا:- ما هذا الكالم يا “أبا خالد”:-	
مقاتل . 1 غير  فنّي  صنف  من  متقاعد”  “عقيد  أنت 

)المخابرة( ال يستخدم السالح إاّل نادراً.
آمري . 2 إستهداف  بمجرد  تنتهي  ال  األمور  هذه  مثل 

الجمهوري وفوجيه -سواء في مكاتبهم  الحرس  لواء 
ضباطهم  من  فالعديد  مقراتهم،  وإقتحام  بيوتهم-  أو 
المرؤوسين مكلّفون بتحريك سراياهم -عند الطوارئ- 

وفقاً لخطة عامة مماَرس عليها.
الحرس . 3 دبابات  “كتيبة  عن  ذكر  ألي  تتطرق  لم 

الجمهوري” وثكنتها المتقابلة مع القصر الجمهوري، 
مدّمرة، ومعظم  نيران  وقوة  الدبابات  فلديها عشرات 

ضباطها الذين هم أصدقائي وزمالئي )قوميون(.
كما لم تأتوا على “فوج المشاة اآللي/2” –بقيادة المقدم . 4

الوشاش”  “معسكر  في  المتمركز  مَجيِّد”  “داوود 
والذي يتميز بقابلية حركة سريعة لإلنتشار بعشرات 

المدرعات وقوة نارية هائلة.
التي . 5 الجوية  القوة  عن  شيئاً  خطتكم  تنّص  لم  وكذلك 

إن لم يكن لديكم ما يحقق ضربات جوية على أهداف 
أو  )14/رمضان/1963(-  يوم  جرى  -مثلما  محددة 
على األقل تحييد القواعد الجوية وعدم إقحام طائراتها 

ضد )ثورتكم(. 
قادة . 6 من  عدد  يبديه  محتمل  موقف  أي  فاتكم  كما 

تالميذ  أو  أصدقاء  من  فكلّهم  الخمسة،  الجيش  فرق 
موقف  لديهم  كان  والذين  عارف”  “عبدالرحمن 
رئيس  منصب  يتبّوأ  أن  في  واحد  شهر  قبل  إيجابي 
لوأد  فرقهم  من  وحدات  يحركوا  لذلك  الجمهورية... 

)ثورتكم( في مهدها.
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)مظلومية(  على  وقتما عرج  وباألخّص  ومكنوناتي، 
واإلعتقاالت  للمجازر  تعّرضهم  ومدى  التركمان 
وحرمانهم عن الوظائف العالية والمناصب الوزارية 
في العهود الجمهورية، حتى إستشعرُت بـ”أبي خالد” 
وقد إنفرجت سراريره قبل أن يتقّرب مني فيجلس إلى 
جنبي متسائاًل -بحرارة ملحوظة- عن مدى إستعدادي 
حكم  يعيد  عسكري  إنقالب  إحداث  في  لإلنخراط 
ويرجعهم  وجذور  أصول  أصحاب  هم  للذين  البالد 
عنوًة إلى سدة السلطة ويخلّص “العراق” من براثن 
هؤالء الحثاالت والسفلة وخونة الوطن، حتى أوقفت 
إسترساله مستأذناً كي أفّكر في قادم األيام بهذا الشأن 
الثالث  لقائنا  في  أطرحه  قراراً  إتخاذي  قبل  الخطير 

مساء )الخميس-26/5/1966( المقبل.

صراع مع النفس
وفيما ظّل “عصمت” مبتسماً لـّما عاتبته في طريق عودتنا 
فقد  إلى “اإلذاعة والتلفزيون”،  الفاخرة  لياًل بسيارته 
إستشعرُت بفخر وزهو وبعض الغرور كون جماعة 
تقربوا مني ألمر خطير  قد  أفكارهم  سياسية تروقني 
العمر وبرتبة  في مقتبل  يافعاً  للغاية رغم كوني شاباً 

صغيرة.

اليمين  ذات  متقلباً  الليلة  تلك  في  النوم  أذق طعم  لم  لكني 
والشمال حتى أشرقت شمس الصباح في دوامة معاناة 
غير مسبوقة إلتخاذ أخطر قرار شخصي في حياتي 
في  السلطة  نحو  تسابقاً  المريرة  الصراعات  وسط 
“العراق” المبتلى، واضعاً أما ناظري العديد قناعات 

مترسخة في عقلي وقلبي يقابلها أسوأ اإلحتماالت:-

نعم... أنا من الحاقدين على إنقالب )14/تموز/1958( . 1
حيث  من  “العراق”  على  شؤماً  إياه  معتبراً 
واإلقتصادي  السياسي  اإلستقرار  محدودية  مجلبته 
المجازر  من  والعديد  واألمان  واألمن  واإلجتماعي 
والقبور الجماعية واإلعدامات والقتل بالجملة، فضاًل 
عن تدهور العالقات مع دول الجوار والمنطقة وعموم 

العالم.
نعم... فما زلُت من المعجبين بالعهد الملكي وشخوص . 2

“العراق”  حكم  على  توالوا  التي  الهاشمية  العائلة 
دستوري  ملكي  حكم  وسط  الرقي  يتسلق  كان  الذي 
وخطوات  بهدوء  الثالث  والسلطات  األحزاب  متعدد 
موزونة ومدروسة وخطط سنوية وخمسية وعشرية 
تحت ظالل رجال دولة متميزين وذوي أدمغة جبارة 
ومؤهالتهم  جبينهم  بعرق  متدرجين  عالية  وشهادات 

في الدرجات والرتب والمناصب.
حيث . 3 -من  عميقة  ورغبة  إستعداد  على  فأنا  إذن... 

المبدأ- للمشاركة في أية محاولة إنقالبية تبتغي إعادة 

الحكم الملكي وإرجاع العراق إلى سابق عهده.
التركمان . 4 الضباط  من  عدد  إستمالة  بإمكاني  ربما 

العاملين وسط البعض من الوحدات العسكرية ببغداد 
أو خارجها لهذا الغرض.

أحدهما . 5 األقل-  -على  ضابطان  فوجنا   في  هناك 
من  “داغستاني”  وآخر  مؤخراً،  إلينا  نُِقَل  تركماني 
أقرباء “اللواء الركن غازي محمد فاضل الداغستاني” 
يحتمل أن ينضّما إلّي لكونهما ميالَين نحو العهد الملكي. 

السياسي . 6 النظام  التي وضعها  الثقة  ماذا عن  ولكن... 
حرسه  في  ضابطاً  إنتقاني  منذ  شخصي  في  القائم 
الجمهوري مسؤواًل عن عن حماية رئيس الجمهورية 
والقصر الجمهوري ومباٍن ذات حساسية عالية للغاية؟

الحكم . 7 نظام  لقلب  ما  حركة  في  مشاركتي  يعتبر  أال 
أقسمُت  الذي  العسكري  والواجب  والثقة  للعهد  خيانة 

على الوفاء به؟
ماذا سيطلب مني “أبو خالد”؟ وما دوري في الخطة . 8

الموضوعة؟

الخطة األولية لإلنقالب
“أبا  على  ضيفين  كنا  )الخميس-26/5/1966(  مساء 
عن  مستفسَرين  أسبوعين،  الثالثة خالل  للمرة  خالد” 

الخطة اإلنقالبية ودورنا فيها على الوجه اآلتي:-

أنـا:- يا سيدي فلندخل في حيثيات األمور... ما خطتكم - 
العامة؟

• العامة 	 الخطة  على  إلطالعكما  حاجة  ال  خالد:-  أبو 
باإلفصاح  وأنا غير مخّول  بتفاصيلها،  بالكم  وإشغال 
غاية  وفي  رصينة  أنها  لكما  أؤكد  ولكني   عنها... 
والمناصب  الرتب  ذوي  من  ضباطاً  وأن  اإلتقان، 
للغاية داخل “بغداد” وخارجها منضمون إلى  العالية 

تنظيمنا وينسقون معنا بكل ثقة.
هللا -  على  تتوكلون  ال  فلماذا  حسناً...  عصمت:- 

وتباشروا؟
• أبو خالد:- أقولها بصراحة، أنه لم يكن ينقصنا شيء 	

بشكل مطلق سوى أحد ضباط فوج الحرس الجمهوري 
إلى  “أخ صبحي”  يا  بإنضمامك  تشرفنا  وقد  األول، 
من  آخرين  أن  من  تامة  ثقة  على  ونحن  صفوفنا، 
أقرانك وزمالئك المحبين للوطن ستستطيع إستمالتهم 
إلى جانبك... أما “األخ عصمت” فقد حددنا له واجباته 
اإلقتحامية سواء ضمن “معسكر الرشيد” أو السيطرة 

على أهداف معينة في “بغداد”.
• عصمت:- وما الذي سيتحقق للتركمان إذا ما نجحنا؟ 	

وهل هناك أشخاص تركمان معك؟
• العليا 	 “الهيأة  في  الوحيد  التركماني  أنا  خالد:-  أبو 

للثورة”، وسأحقق للتركمان كل ما إنحرموا منه منذ 
إنقالب )14/تموز( المشؤوم ولحد يومنا هذا.

• أنـا:- التركمان كانوا محرومين من كل شيء ليس في 	
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يسهل تحديد حركته أو إعتقاله عند الحاجة.

بعض الهدوء يسود العراق
إنقضى عام )1965( على هذا المنوال وتمتع “العراق” 
واألمان  األمن  وإستتباب  والسكينة  الهدوء  من  بوافر 
األمنية  أوضاعه  في  والقانون  الدولة  وسطوة 
النظام  وإبتعد  والثقافية،  واإلجتماعية  واإلقتصادية 
التي  المتشنجة  والمواقف  العساكر  حكم  عن  كثيراً 
سادت الوطن خالل سنوات الغليان الثوري )-1958

1963(، حتى كان من سوء حظه -في نظري الشخصي 
“عبدالسالم  الرئيس  توفي  أن  المعتدلين-  ورؤية 
شخصيته  وقوة  بصالبته  -المعروف  عارف”  محمد 
ويقظته وسطوته في ممارسة السلطة- بسقوط طائرته 
أخوه  وأُنتـُِخَب   ،)13/4/1966( مساء  الهليكوبتر 
“اللواء عبدالرحمن محمد عارف” رئيساً للجمهورية 
والرصانة  بالهدوء  تميز  والذي   )16/4/1966( يوم 
للعنف...  الميل  وإنعدام  والتسامح  األخالق  وسمو 
ولكن “أبا قيس” جعل العديد من الطامعين في الحكم 
وقت  بأسرع  السلطة  على  للقفز  محمومين  يتسابقون 
ممكن قبل أن يستقر على كرسي حكمه وينتبه لسلبيات 

المسؤولين الجدد الذين سارعوا لإلحاطة به.

وأتى الدور علّي أخيراً
المتمتعين  والقوميين/الناصريين  البعثيين  عن  وفضاًل 
العراقية  المسلحة  القوات  داخل  قوية  بتنظيمات 
يبدو  خارجياً-  ُمسَندون  -وهم  المدنية  والمؤسسات 
بعودة  والحالمين  الجمهوري  العهد  الحاقدين على  أن 
أسوة  بالتحرك  يبادروا  أن  لهم  قد راق  الملكي  الحكم 

باآلخرين، وبذلك أتى دوري.

عمري  صديق  مع  الحميمة  عالقتي  توطدت  أن  فبعد 
كان  الذي  عمر”  صابر  عصمت  المظلي  “المالزم 
المتحدة  الواليات  من   )1965( أواسط  في  عاد  قد 
Ran- )األمريكية بعد إجتيازه هناك دورَتي الصاعقة 

gers( والقفز/اإلسقاط الحر )Free Fall( بالمظالت 
العسكري  الحر  القفز  “فريق  يرأس  معلماً  وأضحى 
في  المظليين  مدرسة  لدى  بالمظالت”  العراقي 
“بغداد”، فقد كنا نلتقي مرة أو إثنتين باألسبوع طيلة 
حوالي عام كامل، ولكن من دون أي حديث ذي مغزى 
بالسياسة ومصائبها، ولكننا نعّرج في جلساتنا الخاصة 
الويالت  من  رؤيتنا-  العراق -حسب  أصاب  ما  على 
والمصائب والمجازر والمذابح والتأخر واإلنقسام إثر 
إزالة العهد الملكي الراقي واإلتيان بالعهد الجمهوري 
على يد حفنة من الضباط الذين لم يستقم نظام الحكم 
تحت ظالل سلطتهم رغم إنقضاء )8-7( أعوام على 

يوم )14/تموز/1958( المشؤوم.

ووقعُت في البئر!
اإلذاعة  مبنى  حماية  “سرية  ضمن  كنت  وبينما  ولكن، 
والتلفزيون” في حي “الصالحية”، ولم ينقض سوى 
شهر واحد على مصرع الرئيس “عبدالسالم عارف” 
الحكم،  سدة  عارف”  “عبدالرحمن  أخيه  وتسلـّم 
فاجأني  )الخميس-12/5/1966(،  ظهر  بعد  وتحديداً 
ين  مدعوَّ بكوننا  مسبق-  موعد  دون  -من  “عصمت” 
إسمه  “عقيد”  برتبة  متقاعد(  تركماني  )ضابط  لدى 
يود  الضباط/اليرموك  حي  في  بمسكنه  خالد”  “أبو 

التعارف معي!؟

لم أُمانع ولم َيُدْر ببالي ظن يُذَكر بعد أن أتحفني “عصمت” 
من  كثيرة  شرائح  مع  الواسعة  بعالقاته  -المتميز 
الشخصيات التركمانية والعربية والكردية والمسيحية 
وسواهم- ومّكـنني من توثيق صالت مع العديد منهم.

بترحاب  لوحده  خالد”  “أبو  إستقبلنا  منزله  مدخل  في 
ملحوظ قرب باب الحديقة، وفيما إحتضن “عصمت” 
فقد صافحني بحرارة قبل أن يدعونا لغرفة اإلستقبال 
لـ)تشرفه(  النظير  منقطع  فرحاً  وأبدى  الواسعة، 
بزيارتنا، وإعتزازه بكلينا ضابطين شابّين تركمانيّين 
المخلصين  أقرانهم- مسيرة أسالفهم  سيواصالن -مع 
الذين خدموا الجيش العراقي العظيم منذ تأسيسه على 
معي  بالتعارف  فخوراً  وكونه   ،)1921( عام  أيديهم 
“عصمت”؟!  بمعرفة  أسابيع  منذ  َف(  )َتَشرَّ أن  بعد 
وأصر بإلحاح على ضرورة تلبيتنا لدعوة طعام عشاء 
القادم  )الجمعة-20/5/1966(  مساء  بيته  حديقة  في 

من دون أن يسمح ألي منا ألي إعتذار أو تراجع؟!

-وللمرة  عميقة  عتاب  بنظرة  لعينيه  عيناي  مخاطبة  بعد 
مصداقية  بعدم  إستشعرت  حياتي-  في  األولى 
“عصمت” رغم أصراره بعد مغادرتنا “أبو خالد”، 
بأن هذا الرجل ال يعدو سوى )ضابط تركماني متقاعد( 

يروم التواصل مع الضباط الشباب.

لقاؤنا الثاني مع “أبي خالد”
المأكوالت  فخامة  من  بخجل  أحسسُت  الثاني  لقائنا  في 
المفروشة على منضدة العشاء بمسكن “أبي خالد”، قبل 
أن نتسامر في الحديقة منفردين ويتعّرج على ويالت 
العهود الجمهورية ومصائبها بحق “العراق” الذي كان 
يتسلّق ساللم الرقي تحت ظالل العهد الملكي الراقي، 
حيث إستشعرُت بعزفه على وتر عودي الحساس في 
كنفاتي  في  بطروحاته  إستهواني  الذي  اللبق  حديثه 
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أولى ضباط صنفـَي )سالَحي(  بأسبقية  المستهدفون  كان 
من  زمالئهم  جانب  إلى  األولى  بالدرجة  الدبابات 
بعجالت  المجهز  )الميكانيكي(  اآللي  المشاة  ضباط 
الذين يخدمون في  أولئك  المدرعة، وباألخص  القتال 
“بغداد”  داخل  تنتشر معسكراتها  وتشكيالت  وحدات 
أو في ضواحيها، وكذلك الضباط الطيارون العاملون 
في أسراب الطائرات المقاتلة والهجوم األرضي وسط 
القواعد الجوية المتاخمة أو القريبة نسبياً من العاصمة، 
ويضاف إليهم الضباط المظلّيون المعروفون بالشجاعة 
وقابليات اإلقتحام، لذلك فإن هؤالء الضباط ظلوا على 
رأس قوائم المستهدفين، لـما لتلك الصنوف من دور 
الفوري عند  التأثير  أو  التخطيط لإلنقالب  أثناء  كبير 
القبض على شخصيات  بمهمات  ما  بحركة  المباشرة 
ساحات  مسك  أو  معينة  أهداف  إلقتحام  أو  محددة 
ومفارق طرق ذات أهمية أو السيطرة على طرق أو 

شوارع ذات شأن.

ضباط الحرس الجمهوري هم األهّم
الحرس  ضباط  هم  أولئك  كل  من  األهم-األهم  ولكن 
فوج  ضباط  نحن  وباألخص-األخص  الجمهوري، 
عن  المباشرين  المسؤولين  لكوننا  األول،  الحرس 
مبانيه  بتفاصيل  والعارفين  الجمهوري  القصر  حماية 
ونقاط حمايته، وذوي إطالع مضمون عن تحركات 
مبيته  ومكان  اليومية  وعاداته  الجمهورية  رئيس 
عن  دراية  وعلى  الخاص،  جناحه  في  نومه  وساعة 
تواجدهم  وأماكن  به  المحيطين  الشخصيات  أهم 
المخّولين  الساعة، وذلك فضاًل عن كوننا  على مدار 
وإجتياز  القصر  إلى  المؤدية  الطرق  لقطع  الوحيدين 
ومن  حرية  بكل  أروقته  جميع  في  والتجوال  بواباته 
دون إستئذان أو سؤال أو إستفسار، فضاًل عن كوننا 
مخولين إلصدار األوامر بفتح نيران األسلحة من عدمه 
في  الثانية  مهّمتنا  ناهيك عن  منها،  الجنود  تجريد  أو 
“الصالحية”  في  والتلفزيون  اإلذاعة  محطات  حماية 
البيان األول  قبل تالوة  ينبغي اإلستحواذ عليها  حيث 
ألية )ثورة مباركة؟!(، ويضاف إليهما واجب حمايتنا 
لمسكن عائلة رئيس الجمهورية في حي “األعظمية” 
الرئيس  فإن  لذلك  بالسكان،  مكتظ  شعبي  حي  وسط 
“عبدالسالم عارف” يكون هدفاً يسهل محاصرته أو 
قطع الطرق نحوه ومنعه من مغادرة منزله أو القبض 
لعائلته خالل  المتكررة  لدى زياراته  إغتياله  أو  عليه 

أيام األسبوع وفي ظالل حماية بسيطة.

ُمَسلـَّطة  السلطة  في  الطامعين  أنظار  كانت  فقد  ذلك  لكل 
األول-  الجمهوري  الحرس  فوج  ضباط  -نحن  علينا 
نادرة  )عملة  بمثابة  منا  واحد  أي  إعتبروا  بشكل 

وعزيزة( وأشبه ما نكون بـ)جوكر ورق اللعب( الذي 
التخطيط ألي  يجب إستمالة عدد منا إلى جانبهم قبل 
قبل  معنا  والمعّمق  الحذر  التنسيق  ووجوب  إنقالب، 
وأسلوبه،  التنفيذ  يوم  تحديد  على  المشترك  القرار 
ناهيك عن الدقة المتناهية في تحديد “ساعة الصفر”.

لمسؤوليتهم  وتقديرهم  لمهنتهم  منا  المخلصون  كان  لذلك 
حذرين كل الحذر من اإلختالط مع هذا وذاك وقبول 
المعتقة  المشروبات  أرقى  تتوسطها  وعزائم  دعوات 
يمتلكها  وبساتين  منازل  وسط  المجون  ومختلف 
أمور  في  لإلنخراط  مفاتحتنا  خشية  أثرياء  شخوص 

السياسة المقيتة.

)اللعوبين(  الجمهوري  الحرس  البعض من ضباط  ولكن 
كانوا مستأنسين لمثل تلك اإلهتمامات محاولين اللعب 
على أكثر من حبل سياسي كي يُحققوا لذواتهم “خطوط 
رجعة” أو “مجاالت إفادة” وقتما يمسك أحد من أولئك 
ولذلك  السلطة...  بشآبيب  المسيّسين  أو  السياسيين 
رأيناهم متواصلين في الخدمة لدى الحرس الجمهوري 
وبعد  )شباط-ت2/نوفمبر/1963(  البعث  عهد  إبان 
ثم  “عبدالسالم عارف”،  في عهد  )18/ت2/1963( 
بعد تبّوء أخيه “عبدالرحمن” مقاليد السلطة )-1966
1968(، وظلّوا كذلك حتى بعد إنقالب البعثيين )17/

تموز/1968( ولسنوات متالحقات عديدات!

لماذا لم أنخرط؟
من  وذاك  هذا  يئس  فبعدما  شخصياً،  يخصني  ما  أما 
إحتماالت إستمالتي إلى جانبهم وتلّمسهم لعدم إعارتي 
ميلي  وإنعدام  أحاديثهم  باكورة  من  ألمورهم  إهتماماً 
نحوي  ظهرهم  أداروا  فقد  الحمر،  والليالي  للخمور 
فلم يعد أحدهم يكترث بي منذ أوائل )1965( وطيلة 

حوالي سنة ونصف.

المضمار  هذا  في  ُمضافان  سببان  هناك  كان  ولربما 
مشاعر  أمتلك  ال  )تركمانياً(  كوني  أولهما  الحساس، 
تمّكنهم  بعثية  أم  كانت  قومية/ناصرية  عروبية 
-وهو  وثانيهما   ، أحاسيسي  إختراق  من  بإستثمارها 
المسيّسين  والعسكريين  السياسيين  القادة  أن  األهم- 
ووحدات  الجمهوري  الحرس  إخترقوا  قد  كانوا 
الدبابات والمشاة اآللي والمظليين والطيارين بما فيه 
بإقتدارهم  وجاهزة(  نائمة  )خاليا  طريق  عن  الكفاية 
هونها لإلقدام على عمل ما -وكنُت  تحريكها وقتما يوجَّ
على إطالع شخصي على مسارات العديد منهم بحكم 
الصداقة- فلم يعد أولئك السياسيون والمسيّسون بحاجة 
الجمهوري  الحرس  لدى  وحيد  تركماني  ضابط  إلى 
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 لماذا إبتعد الضباط التركمان عن   
اإلنقالبات؟

د. صبحي ناظم توفيق*

عميد ركــن متقاعد.. دكتوراه في التأريخ  *

تـمـهــيــــــد
التي  السهولة  بتلك  العراقي  الملكي  بالعهد  اإلطاحة  منذ 
إستهوى  فقد  )14/تموز/1958(  إنقالب  تنفيذ  بها  تم 
في السلطة وكراسي الحكم،  ذلك كل من كان طامعاً 
بعهد  أُطيح  حتى  وتالحقت  المحاوالت  فتعددت 
/14( يوم  دموي  بإنقالب  قاسم”  عبدالكريم  “الزعيم 

رمضان-8/شباط/فبراير/1963( ليجلس قادة “حزب 
لـ)9(  الحكم  سّدة  على  اإلشتراكي”  العربي  البعث 
أشهر فقط حتى أطاح بهم “المشير الركن عبدالسالم 
عارف” بإنقالب عسكري سريع كان أقرب ما يكون 
)18/ت2/نوفمبر/1963(  في  تصحيحية(  بـ)حركة 
قبل أن ينقلب بعد إنقضاء عدة أسابيع على رفاقه من 
بشآبيب  ليمسك  معه،  تعاضدوا  الذين  البعثيين  القادة 
الحكم من كل جوانبه محاواًل إستتباب األمن واألمان 
في بلد ظّل يغلي من التضاددات والتعاكسات السياسية 
بين العديد من الطامعين للقفز على السلطة بأي أسلوب 

كان.

إنتسابي للحرس الجمهوري
من  العسكرية-  الكلية  في  الطالب  -نحن  ذقناه  ما  وبعد 
معضالت عقيمة بين الطالب الـُمَسـيّسين أيام “الزعيم 
واإلنذارات  اإلستقرار  عدم  من  قاسم”  عبدالكريم 
/14( إنقالَبي  مع  نتعايش  أن  قبل  والحذر  واليقظة 

رمضان( و)18/ت2/1963( وما القيناه من بعدهما 
أصدقاء  من  العسكرية  كليتنا  طالب  خسارة  من 
ممن  وسواهم  أُحِجموا  وآخرين  فـُِصلوا  وقد  وزمالء 
لم يتم تخريجهم أو لم يُمنـَحوا رتبة “مالزم” وأُحيلوا 

إلى وظائف مدنية.

وفي خضم تلك األوضاع السياسية المقلقة وغير المستقرة، 
أن  سابقة-  مقاالت  في  أسلفُت  -كما  قدري  شاء  فقد 
أُنتـَقى -من حيث ال أدري ولم أعلم ولم أرغب- ضابطاً 

في فوج الحرس الجمهوري األول ألكون واحداً من 
مجموع )24( ضابطاً مناطة إليهم المسؤولية األساس 
محمد  “عبدالسالم  الرئيس  حكم  نظام  على  للحفاظ 
عارف”، فكانت تلك مهّمتي العسكرية شئُت أم أبيُت، 
ومشاعري  وأحاسيسي  توجهاتي  في  إتفقُت  وسواء 

ومعتقداتي أو تعاكسُت.

تسييس الضباط
شعاره  على  قاسم”  عبدالكريم  “الزعيم  تشبّث  ورغم 
الدائب )الجيش فوق الميول واإلتجاهات( فقد كان قادة 
القرن/20  من  الستينيات  عقد  في  السياسية  األحزاب 
الكتل  قادة  إليهم  يضاف  مرّخصة-  غير  -وجميعها 
القوات  تشكيالت  وسط  العاملة  المسيّسة  العسكرية 
في  “قاسم”  أحقية  بُطالن  على  يركزون  المسلحة، 
ُمسيّسين  كانوا  قاد ضباطاً  من  هو  دام  ما  الشأن  هذا 
منذ )1956( تحت مسّمى “تنظيم الضباط األحرار” 
الذي أحدث إنقالباً في )1958(، لذلك واصل هؤالء 
راق  أن  بعد  جّد  بكل  الخفاء وخططوا  في  تحركاتهم 
المسلحة تحت  القوة  بإستخدام  السلطة  القفز على  لهم 
شعارات وحجج متنوعة من قبيل إنحراف “فالن” عن 
خط الثورة وميله نحو “الشعوبية”، وخيانة “عالن” 
لمباديء األخّوة، وعدم تطبيق “فلتان” لقيم العروبة، 
للصعود  وذاك  هذا  على  للقضاء  الكفاح  وضرورات 
بالعراق إلى األعالي وإستنهاض العرب للتخلص من 
اإلستعمار واإلمبريالية إبتغاء تحقيق الوحدة المنشودة 
العربية  األمة  حلمت  طالما  التي  الناجزة  والحرية 
بون ضباط الجيش والقوات المسلّحة  بهما، فباتوا يَُرّغِ
في  أفكارهم  بترسيخ  سواء  صفوفهم  إلى  لإلنضمام 
بمناصب  وإغوائهم  عالية  برتب  بترغيبهم  أو  ذواتهم 
فورية ال يحلمون بها وهم في ريعان شبابهم  ومقتبل 
على  الخطير  الشأن  هذا  في  توّفقوا  وقد  أعمارهم... 

مستقبل البالد.

الضباط المستهدفون ألغراض اإلنقالبات



KERKÜK VAKFI

61 KARDAŞLIK/QARDASHLIQ / قارداشلق • Yıl/Year 20  السنة • Sayı/Issue 78  العدد • Nisan-Haziran/April-June 2018 نيسان - حزيران

العملية  في  ثقة  كركوك  في 
االنتخابية ونتائجها اليوم، فلماذا 
في  ونتائجها  بالعملية  سيثقون 
في  المحلية  المجالس  انتخابات 
في  أو،  األول/ديسمبر  كانون 
على  استفتاء  بنتائج  النهاية، 

وضع المحافظة؟

السكان  أن  هو  المشكلة  جوهر 
كركوك  في  والتركمان  العرب 
آجاًل  أم  عاجاًل  أنه  في  يشّكون 
يهيمن  محلي  مجلس  سيسعى 
عليه األكراد إلى إجراء استفتاء 
وسيحاول  كركوك  وضع  على 
نفطها  وحقول  المحافظة  ضم 
يعني  إقليم كردستان؛ وهذا  إلى 
أنه سينتهي األمر بهم إلى العيش 
وهي  مستقلة،  كردية  دولة  في 
حصيلة يقولون إنهم يرفضونها. 
فإن  ذلك،  من  النقيض  )وعلى 
هذا بالذات هو سبب التمكن من 
إجراء االنتخابات البرلمانية في 
لمثل  وجود  ال  حيث  كركوك، 
هذه الحساسيات، وألن الممثلين 
األكراد عن كركوك في مجلس 
هذه  مثل  يمتلكون  ال  النواب 
االنتخابات  قانون  الصالحية. 
آذار/ تبنيه في  تم  الذي  المحلية 
يشمل  أن  من  تمّكن  مارس 
عاماً  عشر  ثالثة  بعد  كركوك 
من  ليس  أنه  على  ينص  ألنه 
صالحيات المجلس الجديد اتخاذ 
كركوك.(  وضع  حول  قرارات 
المجتمعات  بين  الثقة  انعدام  إن 
إلى  التوصل  يجعل من  المحلية 
السلطة،  لتقاسم  مؤقت  ترتيب 
أمنية  آلية  وضع  وكذلك 
بالغ األهمية من  مشتركة، أمراً 
االستقرار  على  المحافظة  أجل 

الهش في كركوك.

من  للثقة،  الحاد  االهتزاز  هذا  مع 
حول  تقدم  تحقيق  المرجح  غير 

باعتماد  ُسمح  إذا  األهداف  هذه 
البرلمانية  االنتخابات  نتائج 
أنواع  من  نوع  إجراء  دون 
ذلك  عن  نجم  وإذا  المراجعة. 
عدم القدرة على معالجة المسألة 
الحكومة  بين  للعالقات  األكبر 
وحكومة  بغداد  في  االتحادية 
إقليم كردستان في أربيل، والتي 
المناطق  وضع  حول  تدور 
عائدات  وتقاسم  عليها  المتنازع 
النفط، يمكن للعراق أن يتوقع أن 

يظل غير مستقر إلى األبد.

وأربيل  بغداد  في  القادة  أبلغ  لقد 
باستعدادهم  األزمات  مجموعة 
حول  المحادثات  إلى  للعودة 
عليها  المتنازع  المناطق 
يتم  حالما  العائدات  وتقاسم 
في  جديدتين  حكومتين  تشكيل 
المزمع  )من  العاصمتين.  كال 
في  إقليمية  انتخابات  إجراء 
أيلول/ من  الثاني  في  كردستان 
سبتمبر.( عالوة على ذلك، فإن 
جميع الجهات المعنية الخارجية 
الواليات  إيران،   – الرئيسية 
واالتحاد  تركيا  المتحدة، 
عن  عبرت   – األوروبي 
تسوية  إلى  بالتوصل  اهتمامها 
وتسوية  وأربيل،  بغداد  بين 
المقلقة  كركوك  لقضية  سلمية 

على نحو خاص.

ولذلك من الضروري أن تقوم القيادة 
المفوضية  خالل  من  العراقية، 
لالنتخابات،  المستقلة  العليا 
في  األصوات  عد  بإعادة 
لعام  البرلمانية  االنتخابات 
كركوك  محافظة  في   2018
حصراً. من المفهوم أنه بالنظر 
على  المشاركة  نسبة  تدني  إلى 
األحزاب  فإن  البالد،  مستوى 
السياسية العراقية تريد أن ترى 
المصادقة على نتائج االنتخابات 

وقت  أقرب  في  البرلمانية 
لعملية  تعريضها  دون  ممكن، 
تدقيق. لكن كركوك كانت حالة 
وقت  منذ  العراق  في  خاصة 
حالة  تكون  أن  وينبغي  طويل، 
على  اآلن.  أخرى  مرة  خاصة 
إمكانية  دراسة  األطراف  جميع 
المستقلة  العليا  المفوضية  قيام 
على  بالمصادقة  لالنتخابات 
مستوى  على  االنتخابات  نتائج 
ولمدة  كركوك  باستثناء  البالد، 
المفوضية  تستطيع  واحد،  شهر 
شفافة  عملية  إجراء  خالله 
أو  األصوات،  عد  إلعادة 
والجدولة،  العد  عملية  تدقيق 
يكون  لن  كركوك.  محافظة  في 
عشرة  الثالثة  كركوك  لمقاعد 
جدي  تأثير  النواب  مجلس  في 
على الجهود الرامية إلى تشكيل 
حكومة ائتالفية، العملية التي ال 
ومن  األولى  مراحلها  في  تزال 

المتوقع أن تكون طويلة.

القضائية  للهيئة  اآلن  القرار 
الهيئة  على  ينبغي  لالنتخابات. 
خالل  باالعتبار  تأخذ  أن 
الخالفية  الطبيعة  مداوالتها 
في  االنتخابات  لنتائج  بعمق 
كركوك؛ والضرر الذي أحدثته 
على  كركوك  في  النتائج  هذه 
الثقة بالعملية االنتخابية استعداداً 
األكثر  المحلية  لالنتخابات 
من  الحق  وقت  في  حساسية 
االنتخابات  وأهمية  العام،  هذا 
البرلمانية والمحلية في كركوك 
في  أساسيتين  لبنتين  بوصفهما 
المفاوضات المستقبلية بين بغداد 
السلطة  تقاسم  حول  وأربيل 
كركوك،  في  األمنية  واإلدارة 
الوضع  المحصلة،  في  وكذلك 
من  وغيرها  لكركوك  اإلداري 

المناطق المتنازع عليها.
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للمفوضية  المحلي  الفرع  قبل 
في  لالنتخابات  المستقلة  العليا 
العراق مساء 12 أيار/مايو وتم 
بغداد  إلى  إلكترونياً  إرسالها 
الوطني  االتحاد  حزب  أن  إلى 
هذه  بنصف  فاز  الكردستاني 
المقاعد  انقسمت  بينما  المقاعد، 
الجبهة  بين  بالتساوي  المتبقية 
والتحالف  العراقية  التركمانية 

العربي في كركوك.

لم تكن هذه النتيجة بحد ذاتها مفاجئة؛ 
حيث إن السكان بشكل عام )لكن 
يصوتون  بالضرورة(  ليس 
حسب هويتهم اإلثنية، واألكراد 
األكبر  اإلثنية  المجموعة  هم 
االنتخابات  في  المحافظة.  في 
البرلمانية السابقة، كانت النتائج 

اإلجمالية مشابهة لهذه النتائج.

حالتان  هناك  كان  المرة  هذه  لكن 
ملفتتان من التناقض، حيث فاز 
الكردستاني  الوطني  االتحاد 
كردية  غير  مناطق  عدة  في 
يتمتع  الحزب  أن  يُعرف  ال 
فاز  قد  يكن  ولم  فيها  دعم  بأي 
األصوات  من  كبيرة  بأعداد 
في  األوقات  من  وقت  أي  في 
المشاركة في  أن  الماضي؛ كما 
الكردية  المناطق  في  االقتراع 
بالمقارنة  سواء  منخفضة  كانت 
مع  أو  السابقة  االنتخابات  مع 
األحياء  في  المشاركة  معدل 
التركمانية ومخيمات النازحين، 
السكان  من  العديد  عاش  حيث 
خالل  المحافظة  في  العرب 
وبعد الصراع ضد تنظيم الدولة 
الواضح  السبب  اإلسالمية. 
في  المشاركة  نسبة  لتدني 
االنتخابات في المناطق الكردية 
هو أن العديد من أكراد كركوك 
حزب  على  ساخطين  كانوا 
االتحاد الوطني الكردستاني بعد 

قراره في تشرين األول/أكتوبر 
7102 السماح للقوات االتحادية 
من  كركوك  باستعادة  العراقية 
أعقاب  في  الكردية  السيطرة 
للجدل  المثير  الكردي  االستفتاء 
الشهر  في  االستقالل  على 

السابق.

العليا  المفوضية  أعلنت  عندما 
النتائج  لالنتخابات  المستقلة 
مجموعات  نظمت  النهائية، 
مظاهرات  وتركمانية  عربية 
احتجاجاً على ما رأوا فيه تالعباً 
وطالبوا  االقتراع،  بصناديق 
بإعادة عملية العد. وتستمر هذه 
تؤدي  أن  ويمكن  المظاهرات 
إلى أحداث عنف. من المعتاد أن 
يطعن الخاسرون في أية منافسة 
أيضاً،  نفسها  وبالعملية  بالنتائج 
لكن في هذه الحالة يبدو أن ثمة 
ما يدعو إلى التشكيك بالعمليتين. 
في بيان صدر في 17 أيار/مايو، 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  دعا 
والممثل  العراق،  لمساعدة 
لألمم  العام  لألمين  الخاص 
المفوضية  كوبش  يان  المتحدة 
العليا المستقلة لالنتخابات “إلى 
السرعة  وجه  على  التصرف 
لمعالجة جميع الشكاوى بجدية، 
بما في ذلك، وكما هو ضروري، 
في  اليدوي  العد  بأعمال  القيام 
في  خصوصاً  مختارة،  مواقع 

كركوك”.

إلى  األحزاب  شكاوى  تقديم  بعد 
المفوضية  رفضت  المفوضية، 
في  العد  عملية  بإعادة  تأمر  أن 
إحالة  تمت  ثم  من  كركوك. 
القضائية  الهيئة  إلى  المسألة 
ُحددت  التي  لالنتخابات 
صالحياتها في قانون صدر عام 
2007 في ما يتعلق بالمفوضية 
لم  لالنتخابات.  المستقلة  العليا 

لكن  بعد،  حكمها  الهيئة  تصدر 
من المتوقع أن تفعل ذلك خالل 
قابل  غير  وحكمها  أسبوعين. 

لالستئناف.

لالنتخابات  عليها  المخَتلف  النتائج 
مقلقة بحد ذاتها، لكن في كركوك 
بشكل خاص لها مضامين أكثر 
انتخابات  إجراء  يتم  لم  عمقاً. 
العام  منذ  كركوك  في  محلية 
2005 ألن زعماءها لم يتمكنوا 
حيادية  آلية  على  االتفاق  من 
لوضع سجل للناخبين، وال على 
لتقاسم  مقبول  مؤقت  ترتيب 
السلطة بصرف النظر عن نتائج 
االنتخابات. في آذار/مارس من 
للوضع  تجميد  وبعد  العام،  هذا 
تمكن  عاماً،  عشر  ثالثة  دام 
هؤالء القادة المحليين أخيراً من 
عملية  بعد  اتفاق  إلى  التوصل 
إلى  واستناداً  نشطة.  وساطة 
توصياتهم فيما يتعلق بكركوك، 
قانوناً  النواب  مجلس  أصدر 
العراقية،  المحلية  لالنتخابات 
بما في ذلك في كركوك، والتي 
من المقرر أن تجرى في كانون 
األول/ديسمبر 2018 . لقد كانت 
شهرين  بعد  لكن  مهمة.  عملية 
المكاسب  هذه  تتعرض  فقط 
للخطر بسبب الجدل الدائر حول 
في  البرلمانية  االنتخابات  نتائج 
الناس  لدى  لم يكن  إذا  كركوك. 
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 االنتخابات البرلمانية المختلَف على
نتائجها في كركوك

Crisis Group

الدولية  األزمات  مجموعة  تساور 
مخاوف عميقة حيال التطورات 
المحافظة  الجارية في كركوك، 
شمال  في  اإلثنيات  متعددة 
النتائج  دفعت  لقد  العراق. 
لالنتخابات،  عليها  المختلف 
والتصور على نطاق واسع بأنه 
تم التالعب بصناديق االقتراع، 
في  مظاهرات  خروج  إلى 
مدينة كركوك، ما عزز احتمال 
نشوب أعمال عنف بين اإلثنيات 
المختلفة. من أجل المساعدة في 
هناك  الوضع  استقرار  تحقيق 
إجراء  أمام  الفرصة  وإتاحة 
حول  كثيراً  تأجلت  نقاشات 
تقاسم السلطة والترتيبات األمنية 
المحصلة  وفي  كركوك،  في 
الوضع السياسي للمنطقة، تدعو 
إعادة  إلى  األزمات  مجموعة 

التي  االنتخابية  األوراق  عّد 
االقتراع  صناديق  في  وضعت 
البرلمانية  االنتخابات  في 
أيار/  12 في  الجارية  العراقية 
مايو 2018 حصراً في محافظة 
إعادة  األقل  على  أو  كركوك، 
والجدولة.  العد  عملية  فحص 
النتيجة،  عن  النظر  بصرف 
شأنها  من  العملية  هذه  مثل  فإن 
الثقة  استعادة  على  تساعد  أن 
وأيضاً  االنتخابية  بالعملية 
المؤسسات  مصداقية  استعادة 
والالعبين الذين سيكون دورهم 
التحديات  معالجة  في  محورياً 
األكبر في العراق في ما يتعلق 

بكركوك في المستقبل.

متنوعة  ومحافظة  مدينة  كركوك 
تاريخ طويل  ولها  وطائفياً  إثنياً 

يتم  بالكاد  الذي  الصراع  من 
النفط شجع كل  احتواءه. وجود 
إجراء  على  السلطة  استلم  من 
ديموغرافية.  هندسة  عمليات 
 2005 لعام  العراقي  الدستور 
إلى  إضافة  كركوك،  صنف 
التركيبة  ذات  األخرى  المناطق 
الحزام  في  المختلطة  السكانية 
اإليرانية  الحدود  من  الممتد 
بوصفها  السورية  الحدود  إلى 
يتم  عليها”  متنازع  “مناطق 
المستقبل.  في  وضعها  تحديد 
المتحدة  األمم  بعثة  عملت 
)يونامي(  العراق  لمساعدة 
إليجاد  التوسط  على  أحياناً 
“الحدود  ب  إليه  تشير  لما  حل 
في  عليها”  المتنازع  الداخلية 
العراق – وبشكل أساسي الحدود 
كردستان  إقليم  بين  الفاصلة 
وباقي العراق – كما فعلت ذلك 

منظمات غير حكومية أيضاً.

في 12 أيار/مايو، جرت االنتخابات 
سنوات  أربع  كل  تجرى  التي 
النتخاب أعضاء مجلس النواب 
الذي يحتوي 329 مقعداً في كل 
الثماني  العراق  محافظات  من 
كان  كركوك،  في  عشرة. 
مقعداً  عشر  اثني  على  التنافس 
هو  عشر  ثالث  مقعد  )وهناك 
حصة األقلية المسيحية(. أشارت 
من  جدولتها  تمت  التي  النتائج 
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   السنة 20 العدد 77  كانون الثاني-آذ را 2018

مجلة ثقافية فنية ادبية تراثية

صاحب االمتياز باسم وقف كركوك
المدير المسوول
ارشاد هورموزلو

رئيس التحرير
صبحي ساعتجي

العنوان البريدي
P.K. 20 Cerrahpaşa / İSTANBUL

Tel: )0212( 584 00 75

العنوان االلكتروني
www.kerkukvakfi.com

المقر العام
Haseki Sultan Mahallesi Kuka Sokağı

Huzur Apt. No: 1 / 1
Fındıkzade / Fatih / İSTANBUL

الهيئة العلمية
ا.د. زياد اققيونلو / ا.د. ياووز اقبنار

ا.د. زينب آيكن / ا.د. عبدالخالقباقر / ا.د. هاشم قاربوز  
ا.د. ماهر نقيب / ا.د. صبحي ساعتجي

ا.د. صائم سقااوغلو

الممثلون
حبيب هورموزلو )انقرة(

علي احسان نقيب )الواليات المتحدة(

هيئةالتحرير
كمال بياتلي / كمال جابراز / ايديل ارول
 ارشاد هورموزلو / حبيب هورموزلو 

عزالدين كركوك / ماهر نقيب / اجاراوقان
عمراوزتوركمن / صبحي ساعتجي / صبحي صالت

صبحي ناظم توفيق

قارداشلق
مجلة محكمة

تصدر عن وقف كركوك باللغات التركية واالنكليزية 
والعربية مرة كل ثالثة اشهر

*
ترجع مسوولية المقاالت التي تم نشرها الى كتابها ويمكن 

اعادة نشر الصور والمقاالت شريطة
االشارة الى مصدرها

قارداشلق

االنتخابات البرلمانية المختلَف على نتائجها في 
Crisis Group • 63كركوك

لماذا إبتعد الضباط التركمان عن اإلنقالبات؟
60د. صبحي ناظم توفيق

المال عبدهللا عمر لوبياجي أوغلو
52وجدي مصطفى محمد

48-51 النجيلزيا  لقسما   
لتركيا لقسما   

1-47
النجيلزيا  لقسما   

لتركيا لقسما   
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Toplumların etnik varlığını yansıtan verilerin başında, 

yaşayan halk dilinin folklor ürünleridir. Toplum-

ların kimliklerini belgeleyen halk edebiyatı da 

o toplumun tanıtımı açısından büyük önem taşı-

maktadır. Halk edebiyatı ürünlerinin yazıya dö-

külmesi ve bunların kayıt altına alınması kültür 

malzemelerinin korunmasını sağlar. 

Şair ve yazar Rıza Çolakoğlu da Telafer toplumunun 

folklor ürünlerinin derlenmesi için ilk büyük 

adımı atmış ve kendi bölgesinde derlemeler yap-

mıştır. Yorucu çalışmaların sonunda Telafer’in 

Türkmen kimliğine ışık tutmuştur. Böylece oku-

yuculara Telafer’in folklorundan zengin bir demet 

sunulmuştur. 
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Toplumların etnik varlığını yansıtan verilerin başında, 

yaşayan halk dilinin folklor ürünleridir. Toplum-

ların kimliklerini belgeleyen halk edebiyatı da 

o toplumun tanıtımı açısından büyük önem taşı-

maktadır. Halk edebiyatı ürünlerinin yazıya dö-

külmesi ve bunların kayıt altına alınması kültür 

malzemelerinin korunmasını sağlar. 

Şair ve yazar Rıza Çolakoğlu da Telafer toplumunun 

folklor ürünlerinin derlenmesi için ilk büyük 

adımı atmış ve kendi bölgesinde derlemeler yap-

mıştır. Yorucu çalışmaların sonunda Telafer’in 

Türkmen kimliğine ışık tutmuştur. Böylece oku-

yuculara Telafer’in folklorundan zengin bir demet 

sunulmuştur. 
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Elinizdeki kitap yurdundan ayrı düşen ve uzun yıl-lar bunun hasretini çeken bir dava adamının hatıralarını içeriyor. Doğduğu ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Kerkük’te lise eğitimini ta-mamladıktan sonra anavatan Türkiye’ye gel-miş ve geri kalan ömrünü, Türkmeneli yurdu-nun merkezi Kerkük’ten ayrı tamamlamıştır.
Türkiye topraklarına ayak bastığı günden beri, sa-bah akşam, gece gündüz demeden Türkme-neli için çalışmıştı. Hayatını Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen-lerin davasına adamıştı. İzzettin Kerkük’ün 1929 yılında Kerkük’te başlayan hayatı 3 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da tamamlanmıştı. 85 yıllık ömrünü davası için yaşayan İzzettin Kerkük’ün hatıralarını okur-ken, onun davası uğruna verdiği mücadelede azimli, yılmaz, sarsılmaz ve asil duruşu karşı-sında hayranlık duyacaksınız.   
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Elinizdeki kitap yurdundan ayrı düşen ve uzun yıl-

lar bunun hasretini çeken bir dava adamının 

hatıralarını içeriyor. Doğduğu ve ilk gençlik 

yıllarını geçirdiği Kerkük’te lise eğitimini 

tamamladıktan sonra anavatan Türkiye’ye 

gelmiş ve geri kalan ömrünü, Türkmeneli 

yurdunun merkezi Kerkük’ten ayrı tamam-

lamıştır.

Türkiye topraklarına ayak bastığı günden beri, sa-

bah akşam, gece gündüz demeden Türkme-

neli için çalışmıştı. Hayatını Kerkük, Erbil, 

Telafer ve Tuzhurmatu’da yaşayan Türkmen-

lerin davasına adamıştı. 

İzzettin Kerkük’ün 1929 yılında Kerkük’te başla-

yan hayatı 3 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da 

tamamlanmıştı. 85 yıllık ömrünü davası için 

yaşayan İzzettin Kerkük’ün hatıralarını 

okurken, onun davası uğruna verdiği müca-

delede azimli, yılmaz, sarsılmaz ve asil duru-

şu karşısında hayranlık duyacaksınız.   
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رشـيد عـبد القادر 
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تأريخ تلعفر المختلفة وصوال الى الوقت الحاضر بآدابه وتقاليده وحضارته. 1921 › وقد حاول المؤلف قدر اإلمكان التركيز على الروايات منذ فجر التاريخ وحتى بداية العهد الملكي في العراق عام تناول هذا الكتاب ابرز األحداث التي جرت في تلعفر وأطرافها 
بما تداوله الناس حول الكثير من األمور.الوقت فقد حرص على التناول الموضوعي لألحداث دون التأثر والتمحيص الكثير من المراجع والكتب والمدونات و في نفس كما حرص المؤلف على تسجيل روايات شفهية وتناول بالبحث 
حول هذا الموضوع بموضوعيته ورصانته.تاريخ واحداث مدينة تلعفر التركمانية ويسد بذلك فراغا كبيرا من هذا المنطلق فان هذا الكتاب يمثل اطاللة هامة على مجمل 

وقف كركوك
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This book has been prepared for those who are interested in the Turkmen 

settlements in Iraq, their clans, tribes, aşirets and families; and the geography 

over which they spread. Including the monograph of many Turkmen cities 

and towns like Telafer, Mendeli, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tazekhurmatu, 

Beşir, Tavuq, İmam Zeynelabidin, Tuzkhurmatu, Kifri, Qaratepe, Haneqin and 

Mendeli, this work is a credible guide and reliable roadmap. 

Thanks to this study, a result of a meticulous work, an opportunity will be 

offered for gaining a close insight into cultural and social structures of the 

Turkmen, who have maintained their existence in Iraq, and their civilization 

and cultural heritages in the nation. 

ISBN 978975684971-2 

Ata Terzibaşı’nın 4 kitap 
halinde yayımlanan ve 

Irak Türkmen
kültürünün başyapıtı 

sayılan 
Kerkük Şairleri’ni  
Kerkük Vakfı’ndan 

isteyiniz. 

Kapak’taki ve Türkmen Albümü’ndeki 
fotoğraflar Mustafa Otrakçı’ya aittir.
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Seçim Sonuçlarına
Türkmenlerin Direnişi

 اعتصام تركمان العراق ضد تزوير
االنتخابات
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